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Mieszko I i Dobrawa wiedli Śródką korowód od Bramy Poznania ICHOT
podczas Wielkiego Otwarcia i Średniowiecznego Targu Śródeckiego s.10
Opowieść „Kuchnia
Pana Adama”
s. 6

KURCZAK
Z ROŻNA
KEBAB, FRYTKI,
ZAPIEKANKI Z PIECA
ZESTAWY OBIADOWE

ZAPRASZAMY

PN. - PT. 10 -18 SOBOTA 10 -14
Ul. Małachowskiego/Tomickiego
NIEDZIELA 11-14
Ul. Łomżyńska (przy Carrefour)
ZAMÓWIENIA 695-295-758

2

O F E R TA
E DU KACYJNA
R O K S Z KO L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5
REKRUTACJA 19.05.2014 DO 3.06.2014

· Ekonomiczne
· Hotelarskie
· Informatyczne – klasa akademicka
· Logistyczne – klasa akademicka, patronat PANOPA Logistik Polska
· Mechatroniczne – klasa akademicka
· Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
· Żywienia i usług gastronomicznych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
· Sprzedawca
· Kucharz
· Mechanik pojazdów samochodowych
· Elektromechanik pojazdów samochodowych
· Monter mechatronik – patronat VW Poznań
· Elektromechanik pojazdów samochodowych – patronat VW Poznań
· Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych – patronat VW Poznań
· Operator maszyn i urządzeń odlewniczych – patronat VW Poznań
· Operator obrabiarek skrawających – patronat SKF
· Fryzjer
· Blacharz samochodowy
· Lakiernik

· Stolarz
· Tapicer
Kształcimy we wszystkich zawodach w klasie wielozawodowej.

Zespół Szkół nr 1
Swarzędz os. Mielżyńskiego 5a
tel. 61 817 22 81 e-mail: zs1swarzedz@powiat.poznan.pl, www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl
Sekretariat
czynny: pon.MIESZKAŃCÓW
9.00 – 16.30, wt.
– pt. 9.00 – 15.00
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chlubna inwestycja

Może się komuś nie podobać zewnętrzny i wewnętrzny wygląd
Bramy Poznania, czyli oddanego właśnie do użytku Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - ICHOT - na Śródce.
Z gustami się nie dyskutuje, jeszcze się taki nie narodził, który by
wszystkim dogodził, każdy ma prawo do własnego zdania itd. Co
by jednak nie powiedzieć, Poznań wzbogacił się o obiekt, którego
będą mu niewątpliwie zazdrościć wszystkie duże polskie miasta.
Gród Mieszka I i Dobrawy postanowił wreszcie lepiej wykorzystać atuty dane mu przez historię i zainwestować te 100 milionów
w zainteresowanie nią milionów ludzi w Polsce i za granicą. Kto
wie jaką rolę w powstaniu ICHOT-u odegrały znane nam słowa
naszego papieża, że „tu zaczęła się Polska”. Decydentom dodały
one na pewno odwagi i determinacji.
ICHOT dzisiejszy z pewnością nie jest doskonały, jest pierwszą
próbą pokazania czegoś, czego nie mogą w żaden sposób pokazać
inne polskie grody. Jeśli pewne koncepcje prezentowania początków
naszego państwa okażą się nietrafione, to będzie można je poprawiać, zmieniać, rozszerzać, eliminować ... Jest obiekt dający wiele
możliwości, a rolą kierownictwa będzie szybko wyciągać wnioski
z codziennej praktyki i opinii zwiedzających. A tych na pewno nie
zabraknie, o czym przekonamy się już wkrótce. Wiele będzie można zobaczyć naocznie obserwując pobliski autokarowy parking.
W Bramie Poznania zatrudnionych jest obecnie 45 osób. To są
nowe miejsca pracy, które powstały dzięki inwestycji w niekomercyjną kulturę i jak najbardziej komercyjną turystykę. ICHOT ma
szansę zarabiać na siebie z racji swej unikatowości i uniwersalności. Jest bowiem niepowtarzalny, a zarazem interesujący dla
wszystkich rodaków niezależnie od miejsca zamieszkania. Z pewnością będą przyjeżdżać, jeśli Brama Poznania zyska dobrą sławę.
Czeka na to Poznań, a w nim zwłaszcza Śródka, która wreszcie
stanęła przed realną możliwością trwałego wyrwania się z marazmu.
Marcin Dymczyk

plan dla Antoninka

Chcąc definitywnie wykluczyć możliwość budowy dużego
obiektu handlowego na działkach 24, 26 i 28 przy ul. Leszka
w Antoninku, grupa mieszkańców złożyła niedawno wniosek o
uchwalenie dla tego osiedla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po analizie zawartego we wniosku uzasadnienia, prezydent Poznania podjął 20 kwietnia br. decyzję
o przystąpieniu do sporządzenia wspomnianego miejscowego
planu. Teraz musi zapaść jeszcze odpowiednia uchwała Rady
Miasta, aby Miejska Pracownia Urbanistyczna mogła przystąpić do prac na projektem planu.
Działający w wymienionej grupie mieszkańcy dziękują za uzyskane poparcie Radzie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
i przewodniczącemu Andrzejowi Bielerzewskiemu.
Trzeba tu dodać, że starający się o ustalenie warunków zabudowy wymienionych wyżej działek odwołał się od odmownej
decyzji w tej sprawie podjętej przez wydział urbanistyki i architektury Urzędu Miasta. Odwołanie będzie rozpatrywane przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.
md
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pożegnaliśmy
śp. Wandę napieralską

Była z nami wiele lat,
nieoceniona sąsiadka i
przyjaciółka. Śp. Wanda Napieralska odeszła
przedwcześnie 28 marca br. pozostawiając po
sobie smutek, ale i jak
najlepszą pamięć dobra, którego tak wiele
od Niej otrzymaliśmy.

Urodziła się 21 marca
1953 na Ziemi Rzeszowskiej, ale całe dorosłe życie
związała z naszym miastem, gdzie swoją zaangażowaną pracą z wieloma
środowiskami zyskała opinię osoby, na której zawsze można polegać.
Ukończyła m. in. studia w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, była nauczycielem
Naturalnego Planowania Rodziny, psychologii komunikacyjnej i społecznej, metod rozpoznawania płodności. Uzyskała też dyplom studiów
katechezy społecznej, była dyplomowaną mediatorką rodzinną, członkiem rady Akcji Katolickiej przy Archidiecezji Poznańskiej, nauczycielem wychowania do życia w rodzinie. Prowadziła poradnie dla narzeczonych oraz poradnię problemów małżeńskich przy Archidiecezji
Poznańskiej. Zamieszczony poniżej list biskupa Grzegorza Balcerka do
Rodziny śp. Wandy świadczy najlepiej o tym, jak bardzo była ceniona.
Dzięki szerokiej wiedzy i rozległym kontaktom potrafiła zawsze
udzielić dobrej rady i skutecznie pomóc w kłopotach, jakie niesie życie.
Dziękujemy, nie zapomnimy. W smutku połączeni z Bliskimi śp. Wandy
Wdzięczni sąsiedzi i przyjaciele
+++

Wielce Szanowni Państwo

Wiadomość o chorobie Pani Wandy Napieralskiej i kolejne informacje o
stanie Jej zdrowia, sprawiały, że towarzyszyłem Wam, wraz z całą wspólnotą Duszpasterstwa Rodzin, modlitwą i sercem od dłuższego czasu. Dziś,
gdy Miłosierny Pan, powołał śp. Wandę do swego Królestwa, tym bardziej
pragnę wyrazić, najbliższym Zmarłej, moje szczere wyrazy współczucia i
zapewnienie o modlitewnej pamięci zarówno o Drogiej Zmarłej, jak i Jej
najbliższych.
W tym pełnym bólu doświadczeniu, jakim jest pożegnanie Osoby bliskiej i ważnej, nie może zabraknąć również pamięci o Jej życiu, zaangażowaniu, oddaniu dla drugiego człowieka. W tym miejscu mam na myśli szczególnie wielkie dzieło towarzyszenia narzeczonym i małżonkom,
które stało się dla śp. Wandy istotą jej duszpasterskiego zaangażowania.
Poradnie dla narzeczonych, w których pracowała, katechezy przedmałżeńskie, które prowadziła, setki godzin porad w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej, wieloletni udział w pracach Rady Duszpasterstwa Rodzin,
przecieranie szkolnych szlaków w realizowaniu programu Przygotowania
do życia w rodzinie, noszą na sobie niezatarte znamię jej dobrego uśmiechu, otwartego spojrzenia i zawsze przygotowanej, roztropnej wiedzy.
Aktywność duszpasterska Pani Wandy nie wyczerpywała się w wymienionych działaniach. Zawsze była gotowa odpowiedzieć na wezwanie do
głoszenia prawdy o miłości, towarzysząc w prowadzeniu wielu rekolekcji
szkolnych i parafialnych, nigdy nie odmówiła prośbie o udzielenie pomocy
człowiekowi, który jej potrzebował, nawet jeżeli wołanie to przychodziło już w trudnych chwilach rozwijającej się choroby. To tylko niewielka
cząstka działań, za które w tym bolesnym czasie chciałbym w imieniu
Archidiecezji Poznańskiej wyrazić wobec Zmarłej ogromną wdzięczność.
Pamięć o życiu śp. Wandy Napieralskiej każe nam też ze szczególną
wdzięcznością zanosić wołanie do Dobrego Ojca w Jej intencji. Ufając w
obietnicę Boga polecamy dzisiaj duszę Wandy Miłosierdziu Pana, bowiem
to On sam będzie dla Niej nagrodą, a spotkanie w niebie realizacją Jej najwyższych aspiracji. W intencji zbawienia śp. Wandy Napieralskiej wczoraj
sprawowałem Mszę św., polecając również Bogu jej Męża i dzieci, którzy
w sercu śp. Wandy na tej ziemi zajmowali miejsce najważniejsze.
Biskup Grzegorz Balcerek Poznań 31 marca 2014 r.
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„Przystanek Folwarczna”

co podpowiada rozum

Mam okazję powiedzieć parę zdań o sobie. Od
dzieciństwa pasjonowało mnie współdziałanie
i kontakt z drugim człowiekiem. Będąc uczniem
szkoły podstawowej należałem do harcerstwa,
byłem czynnym sportowcem, a popołudniami
udzielałem się w parafii jako ministrant. Dane
mi było, oprócz służby liturgicznej, zajmować
się prowadzeniem …drużyny piłkarskiej!
Rodzice wpoili mi zasady szacunku dla każKrzysztof Bartosiak
dej osoby, bez względu na kolor skóry, wyznanie, stan materialny czy orientację polityczną. Nauczyciele starali się
ukształtować we mnie chęć poznawania ludzi i świata, a mój śp. Ksiądz
Proboszcz nauczył mnie pokory. Tak, prawdą jest stwierdzenie, że pragnę zjednywać ludzi do wspólnego działania. Uważałem i zdania nie
zmienię, że dla dobra ogólnego tylko wspólne działanie ma sens.
Nie przypisuję sobie i nie zamierzam dopominać się, aby przypisywano mi jakieś zasługi. Bolą mnie ostatnie „nieścisłości” w świątecznej
„Cybinie”, jednak nie zamierzam wszczynać wojny, choć godnym potępienia jest fakt przywłaszczania sobie sukcesów innych (zwłaszcza dla
osiągnięcia rozgłosu i osobistych korzyści). Pozostanę zawsze zwolennikiem dialogu, nie cierpię krętactwa i pieniactwa. Lubię wsłuchiwać się
w wypowiedzi zwykłych ludzi, gdyż tu leży istota każdego problemu.
Nasi przedstawiciele (w większości) na szczeblu lokalnym i „wyżej”
oderwali się od rzeczywistości. Podejmowane uchwały - lub co gorsza
ustawy - zamiast pomagać szaremu obywatelowi nierzadko go niszczą.
Ale, ale popłynąłem trochę, nie o rewolucję mi chodzi, lecz o prawdziwe zrozumienie potrzeb zwykłego Kowalskiego. Szczycimy się tym, że

fantazja o balu w niebie

Oczekiwani z ciekawością i zniecierpliwieniem. Jacy będą?
Jakie obowiązki Mistrz im przydzieli? Aniołowie już ze złocistymi nimbami w pogotowiu... No, wreszcie są, prosto z Piotrowego Placu. Obaj uśmiechnięci, bo tyle się modłów nasłuchali, tyle dziękczynień – aż Ich zadziwiło, że tyle zdziałali...
Zamyślił się miłosierny Mistrz, trzymając złoty krążek.
-Tyś zawsze był uśmiechnięty – zauważył. - Bądź więc patronem tych wiecznie uśmiechniętych, tak z siebie zadowolonych,
jakby wszystko było ich zasługą. Tych, którzy nie widzą cudzych
łez. Niech się opamiętają i nieco pokory nabędą. Broń ich przed

czytanie a... seks

Według Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej czytelnictwo w narodzie wielkich
pisarzy-noblistów (Sienkiewicz, Reymont, Miłosz,
Szymborska) występuje w formie szczątkowej: aż
60 procent respondentów przyznało się, że w roku
nie przeczytało ani jednej książki. Większość przyznaje się, że kontakt z książką zakończyła na lekturach szkolnych. Tylko 11 proc. naszych rodaków
przeczytało ok. jedną książkę miesięcznie.
W takiej katastrofalnej sytuacji czytelniczej, członkowie warszawskiej
Grupy Twórczej Qlub Xsiążkowy wystąpili z prowokacyjnym hasłem:
,,Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka” i wydali kalendarz, w którym znani
przedstawiciele popkultury figlują w łóżku z... książką w ręce.
Dlaczego piszę o tym w majowym felietonie? Może dlatego, że maj skojarzył mi się z miłością, a ta może być, jak się okazuje, w trójkącie z...
książką. No, i drugie skojarzenie. Zawsze w maju od czasów tużpowojennych odbywały się Dni Oświaty, Książki i Prasy - imprezy z książką i prasą w roli głównej. Były akademie, wycieczki do drukarń, zbiórki książek,
kiermasze i książkowo-prasowe festyny. Jeszcze w latach 90. ub. stulecia w
Poznaniu owe kiermasze organizowano wokół Areny. Na stragany ,,rzucano” aktualne hity: kto wie czy moja ulubiona ,,Godzina pąsowej róży”
Marii Krüger nie była zakupiona na takim właśnie kiermaszu.

jesteśmy chrześcijanami, to dlaczego jest nam tak trudno pochylić się nad Łazarzem?
Nie
popadajmy
jednak
w skrajny pesymizm, można
przecież spróbować inaczej.
W swoim działaniu staram się
łączyć to, co jest w nas najlepsze,
przecież z natury mamy w sobie
więcej dobra niż zła. Współtworząc „Przystanek Folwarczna”
od samego początku zakładałem dialog i współpracę i cieszę
się, że nazwano to ,,podręcznikowym wzorem skutecznego,
zbiorowego działania” Moim
fundamentem zawsze pozostaje zwykła ludzka życzliwość bez
zakłamania, fałszu i obłudy.
Moim mottem we wszelakich spotkaniach są słowa Ernesta Hemingwaya: „Zanim przemówisz –posłuchaj, zanim zareagujesz –pomyśl,
zanim wydasz - zarób, zanim się poddasz- spróbuj!
Jeśli poruszamy kwestię wyborów do Rady Miasta Poznania to przyznam szczerze, że nie zastanawiałem się nad tam dotychczas. Jeśli otrzymam wyraźny sygnał od naszych mieszkańców, wtedy podejmę decyzję
i wezmę udział w zawodach. A na razie apeluję: wybierajmy tych, którym ufamy, którzy nas nie zawiedli lub którym zaufać się nie boimy!
Wszyscy pamiętajmy: „Nigdy nie kłam komuś, kto ci ufa i nigdy nie
ufaj temu, który cię okłamał!”
Z pozdrowieniami z ,,Przystanku Folwarczna” Krzysztof Bartosiak,
pragnący zawsze pozostać „niezwykle zwykłym człowiekiem”

Złym, aby w jego sidła w tym samozadowoleniu nie wpadli. No, i
jeszcze ładnie mi tu pracuj, aby ludzi głupota nie dzieliła.
-A Ty, Pielgrzymie Wielki, Aktorze Wspaniały coś w tylu językach ludzi porywałeś, serca i dusze strapione osładzałeś, wszystkie rodziny kochałeś. Zostań ich patronem, ucieczką przed tym
Złym – wielkim Manipulantem. Trzeba by Ci właściwie dać pod
opiekę ziemię całą. No, ale trzeba jeszcze zostawić coś dla innych,
dla których niebiańskie aureole przygotowuję.
Zaszemrały oklaski. Dwie nowe glorie błyszczały wśród tylu
już nieco zakurzonych czasem i zapomnieniem. A potem był bal
wszystkich świętych(*), aż złoty kurz się sypał. Wszyscy święci
balowali w niebie(*) w tę Miłosierną Niedzielę... Kinga Łada
*Z piosenki ,,Budki Suflera”

Bohaterami tych spotkań byli pisarze, poeci i... dziennikarze, którzy
zasiadali przy kramach z logo swojej gazety, a ta była rozdawana bezpłatnie. Już zawodowo brałam w takiej kilkugodzinnej imprezie udział. Na
tych gazetach składało się autografy, swoje książki podpisywali autorzy.
Powodzenie tych imprez okraszonych a to recytacjami, a to występami
gwarowymi czy muzyką ,,na żywo” było ogromne. Przed stoiskami niektórych oficyn wydawniczych a i twórcami ustawiały się długie kolejki. Był to
fantastyczny kontakt z czytelnikami, którzy niekiedy wdawali się w długie
dysputy albo opowiadali bardzo ciekawe historie, ufając, że je spiszemy i
opublikujemy (niekiedy tak się działo). Ludzie przychodzili też z prozaicznych powodów: podczas tych ,,świąt” można było kupić lektury szkolne
albo upolować czytelnicze rarytasy i to po obniżonych cenach.
Jak zmusić Polaków do czytania? Może te nieco piknikowe (bo kiełbaskę
zjeść też można było) festyny z udziałem autorów to wcale nie była taka
głupia rzecz. I tak jak teraz z wielkim szumem medialnym zaprasza się
idoli muzycznych, trzeba by nadać odpowiednią rangę takim spotkaniom
z autorami. Ale nie na drogich, biletowanych Targach Książki! Może właśnie w plenerze. Może ci, którzy nie czytają zainteresowaliby się tym medialnym ,,hałasem”, może zapragnęliby przeczytać taką czy inną książkę,
tanio(!) zakupioną? Któż wie. Harry Potter udowadnia, że można niejako
zmusić do czytania. Zapewne wielu rodziców, idąc w ślad za własnym
dzieckiem, wzięło po latach książkę do ręki. A do tej pory uważało się, że
pasję czytania dziecko ,,odziedzicza” po rodzicach. Tymczasem może być
akurat odwrotnie!
Ewa Kłodzińska
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Rokrocznie wiosną „Gazeta Wyborcza” ogłasza konkurs na najgorszy chodnik w naszym mieście. W edycji tegorocznej zgłosiliśmy
chodniki z ulicy Żelaznej. Mieszkańcy od dawna występują o remont
całej tej ulicy. Prośby, petycje, wnioski kierowane do ZDM lub trochę
bliżej do Rady Osiedla, pozostają bez echa. Co cztery lata słyszymy
tę samą lub zbliżona melodię, a brzmi ona mniej więcej tak: ,,Wysłano pismo do…”, „Obiecano wpisać do planu…”, „Będzie wpisane w
plan...”, „Nie figuruje w planie na najbliższe lata!”
Obecnie też wysłano do ZDM pismo, na które odpisano, że …j/w. To
tak w stylu: obiecanki cacanki, a głupiemu radość! Ale czemu tym głupim mają być mieszkańcy z tego zakątka? „Karaoke” - tak nazwać należy
te „śpiewkę” - już trochę za długo trwa i znudzić może nawet najbardziej
cierpliwych!
Postanowiliśmy
więc działać. Uwieczniliśmy znane nam widoki na fotografiach
i wysłaliśmy do redakcji wspomnianego dziennika .
W szranki stanęliśmy z piętnastoma innymi „zawodnikami”.
Okazało się, że na nas głosowała
ponad połowa uczestników (52%)
plebiscytu – ulica Żelazna okaza-

ła się bezkonkurencyjna! Daleko za nami z 20% poparciem uplasował
się chodnik ze Śródmieścia.
Czy to powód do dumy czy raczej wstydu? Odpowiedź jest oczywista.
Mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że fałszujące „Karaoke” nie dosięgnie naszych uszu, a tym razem zamieni się w skocznego „oberka”.
Krzysztof Bartosiak
PS. Z ostatniego numeru ,,Cybiny” dowiadujemy się, że ...”na 2014
rok Rada Osiedla wytypowała do remontu chodniki ul. Żelaznej”...

MALTANKA ZNOWU NA TORACH

Nasza dziecięca (choć nie tylko) ciuchcia Maltanka ruszyła ponownie 26 kwietnia, aby do 28 września sprawiać radość małym i dużym
podróżnym, mknąc od stacji początkowej nad Maltą - nieopodal ronda
Śródka, kończąc bieg przy ZOO. Bilet w jedną stronę kosztuje 4 zł ulgowy (dzieci do 16 lat), 3 zł wycieczkowy (grupa powyżej 10 dzieci) i 6 zł
normalny. Czynna od 10 do 19, dni powszednie co godzina, weekendy
co pół godziny.
W tym sezonie przy dworcu nad Maltą mają pojawić się jeszcze dodatkowe atrakcje jak dmuchany zamek do skakania, w podróż będzie
można zabrać porcje popcornu lub cukrową watę. Będzie doczepiana
platforma do przewozu rowerów, wózków dziecięcych czy inwalidzkich. Maltanka nie rozpieszczała swoich fanów gadżetami-pamiątkami.
Jak się dowiedzieliśmy, w sprzedaży ma się teraz pojawić pocztówka z
,,szaloną kolejką”. (E.K.)

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

PEKA od 1 lipca

Stowarzyszenie Przystanek Folwarczna zorganizowało 9 kwietnia br. spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Zarządu Transportu
Miejskiego (ZTM). Głównym celem była prezentacja Poznańskiej Elektronicznej Karty
Aglomeracyjnej, zwanej w skrócie PEKA. Oto
krótka relacja ze spotkania.
Dyrektor ZTM Bogusław Bajoński przekazał
zebranym informacje dotyczące nowej taryfy. PEKA będzie obowiązywać od 1 lipca 2014.
Nowe zasady podróżowania komunikacją miej- Katarzyna Czarnecka
ską są też dostępne na stronie internetowej www.
peka.poznan.pl. Tam można też sprawdzić aktualny stan środków na
karcie. Kwota na karcie pozostaje aż do momentu wykorzystania, nie
przepada na koniec miesiąca.
Sprzedaż kart będzie się odbywać w punktach ZTM i punktach doładowań, których wciąż przybywa. Doładowanie karty będzie możliwe też
w zmodernizowanych i przystosowanych do karty PEKA biletomatach
na terenie całego miasta. Już wkrótce ruszy też sprzedaż internetowa.
Rodzaje karty PEKA: PKJ - Poznańska Karta Jednorazowa, PEKA
Junior - do 13 roku życia (kolor żółty), PEKA zwykła (kolor niebieski),
PEKA FIRMA - dla firm (zielony)
Karty są imienne, ale jest też możliwość zakupu karty na okaziciela,
jednak jest droższa i bez ulg. W nowym systemie sami decydujemy, na
ile chcemy doładować kartę, nie musimy też mieć przy sobie dokumentu uprawniającego do zniżki, informacje takie będą zapisane na karcie.
Pierwszą kartę dostajemy nieodpłatnie, jednak w przypadku zagubienia

trzeba ponieść opłatę. PEKA ułatwi zarządzanie zarządzanie i dopasowywanie transportu miejskiego do potrzeb. Dla pasażerów PEKA oznacza możliwość obniżenia kosztów przejazdów komunikacją miejską, np.
bilet na 30 dni kosztuje 107 zł obecnie, od lipca - 99 zł, tj. 7,5% taniej.
PEKA to opłata za rzeczywistą trasę przejazdu. Ładujemy kartę i korzystamy z niej jeżdżąc po mieście. Musimy jednak pamiętać, aby zbliżyć kartę do czytnika wchodząc do pojazdu i ponownie zbliżyć wychodząc. Wtedy system ściągnie odpowiednią kwotę za przejazd. Niestety,
gdybyśmy zapomnieli, wtedy zapłacimy za przejazd do końca trasy, do
pętli. Dla przyjezdnych i sporadycznych podróżnych pozostaną bilety,
które będą droższe: przejazd 10 minut 3 zł normalny, bilet 40 minut,
dobowe itp., bez podziału na strefy.
Jedno z pytań dotyczyło konieczności udostępnienia danych pasażera wraz z numerem Pesel. Dyrektor zapewnił, że dane zostają w ZTM,
są jednak niezbędne dla założenia imiennej karty. Na koniec spotkania pracownicy ZTM bezpłatnie robili zdjęcia do karty PEKA i zbierali
wnioski.
Katarzyna Czarnecka
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Kinga Łada

KuchniaPana
PanaAdama
AdaKuchnia

OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (3)

Rys. Marta Grabowska

Pana Adama maj wcale nie cieszył. Nawet go nieco irytował,
bo wszystko dookoła szczerzyło zęby w radosnym zielonym
uśmiechu, słowiki w zaroślach tuż pod jego oknami spać nie dawały swoimi miłosnymi trelami, a w ogóle, jak zauważył, wszyscy chodzili... parami. Tylko on do pary nikogo nie miał. Ale oto
w porze kolacyjnej wpadła do niego sąsiadka pani Halinka, oddać pożyczoną onegdaj szklankę cukru. Pani Halinka (lat 40
i ciut) była miła i zadbana, tylko jakoś tak nachalnie wścibska.
- A kiedy pan wraca z pracy? – indagowała, wyprowadzając
swojego kudłatego Pimpusia na poranny spacer. - Musi pan
w tym banku sporo zarabiać, to się narzeczona cieszy... (Skąd, u
licha wytrzasnęła tę narzeczoną – zastanawiał się pan Adam, aby
dojść do wniosku, że widząc u niego kilkakrotnie Anię – rodzoną
siostrę, za narzeczoną ją uznała). I właśnie wtedy, gdy pani Krysia z cukrem przyszła, pan Adam, dla pocieszenia, przygotowywał dla siebie potrawę łatwą a smakowitą i aromatyczną.

WĄTRÓBKA WYKWINTNA
0,5 kg wątróbki drobiowej (umyta pod bieżącą zimną wodą, pozbawiona błonek) smażyć na rozgrzanej oliwie przez ok. 2 minuty.
Przełożyć do żaroodpornego naczynia. Na warstwę wątróbki położyć obrane i pokrojone 3 średnie kwaśne jabłka, posypać obficie majerankiem. Nie solić! Piec w piekarniku przez ok. 20 minut
w temperaturze ok. 200 st. C. Można podać z ryżem, pieczonymi
ziemniakami albo... chlebem. Dodatki: starte buraczki, pokrojony
kwaszony ogórek, żurawina.
No, i jak było nie poczęstować sąsiadki. Troszkę się nawet pani
Halinka wówczas zasiedziała, jakoś aluzyjnie a zalotnie o śniadaniu i miękkości otomany mówiła. Pan Adam tematu nie podchwycił, czym pewnie uraził (nawet taką miał nadzieję) sąsiadki
kobiece ego.
A to znowu w niedzielne popołudnie, po emocjach przejażdżki kolejką Maltanka, w gościnę wpadli ciocia Teresa, która syna
starszej siostry bardzo lubiła, a jej 6-letnie bliźniaki Piotruś i Pawełek za wujkiem wręcz szaleli. Więc jak go było nie odwiedzić.
-Tylko nam nic nie szykuj – od progu ostrzegła ciocia. -Ale małe
co nieco mogę wam zaserwować – uśmiechnął się pan Adam.
Niedawno odkrył jak świetnie można skomponować dwa przeciwstawne smaki: gorzki i słodki.
DESER SŁODKO-GORZKI
Grejpfrut (bliźniaki stanowczo stwierdziły, że tego owocu jeść
nie będą, bo gorzki i w ogóle bleee) obrać z zewnętrznej skóry (dla
ułatwienia – tak jak obiera się np. jabłko albo... ziemniaki, wszystko robić nad dużą miską, aby sok do niej ściekał, a nie po… blacie
czy stole), podzielić na półksiężyce jak pomarańczę, usunąć błonki i pestki, podzielić miąższ na mniejsze kawałeczki. Przełożyć do
pucharków, zwieńczyć dobrymi lodami śmietankowymi lub waniliowymi (inne smaki nie będą się komponowały). Lody skutecznie
zmniejszą goryczkę owocu, a ona z kolei – orzeźwi mdłą słodkość
lodów.
Bliźniaki były zachwycone, nawet chciały jeszcze kolejne porcje. Niestety, lody się skończyły.
Takie odwiedziny były jednak namiastką niewypowiedzianych
marzeń pana Adama. Aż wreszcie zupełnie przypadkowo podsłuchał rozmowę koleżanki z pracy, panny Krysi (lat 28), smukłej
długowłosej blondynki (chyba się jej podobał, bo każdorazowo
na jego widok przyoblekała się w pąs), która w maleńkiej firmowej kuchence żaliła się przyjaciółce na cały ród męski.
- Oni w ogóle nie mają wyobraźni. Romantyzmu w nich za
grosz. Zaproszenie do pubu czy na jakąś pizzę uważają za wyczyn
upoważniający do obściskiwania i innych zalotów. A dałby taki
jakąś różę na wstępie, wysiliłby ten swój móżdżek i zaproponowałby niestandardowy spacer, zwłaszcza teraz, gdy taka piękna
pogoda. Po pobycie w pubie przez kilka dni miałam mgiełkę w
uszach od tej ryczącej muzyki, a piwa generalnie nie lubię. Ci
nasi macho to po prostu, to po prostu... – pannie Krysi zabrakło
określenia. - Dupki – dopowiedziała przyjaciółka.
I w tym momencie pan Adam miał już gotowy scenariusz spotkania z panną Krysią... (ciąg dalszy za miesiąc)
Gdy akcja opowieści rozgrywa się w miejscu powszechnie znanym, autor zazwyczaj zastrzega się, że postaci są fikcyjne, a wszelkie podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Ja takiego
zastrzeżenia nie czynię. Jeśli spotkacie pana Adama, zaproście go
na małe co nieco...
(K.Ł.)
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- Proponowałabym peeling całego ciała.
Można to zrobić w warunkach domowych.
Wystarczy sól bocheńska zmieszana z oliwką – tym mazidłem ścieramy naskórek.
Potem kąpiel czy prysznic i dobry krem. Ja
używam kosmetyków Ziaji. Twarz lepiej
oddać w ręce profesjonalnej kosmetyczki.
- Każda z nas marzy, aby odjąć sobie lat, wygładzić zmarszczki, pozbyć się niedoskonałości...
- Temu służy mezoterapia mikroigłowa czyli lifting bez skalpela. Maleńkimi igłami nakłuwa się naskórek, przerywając warstwę rogową i wpro-

wadzając odpowiednie do potrzeb cery płyny żelowe. Można wprowadzić
kwas hialuronowy. Jest go pod dostatkiem w młodej skórze stąd jej sprężystość i brak zmarszczek. Jako kosmetyczka nie widzę więc potrzeby wprowadzania dodatkowej ilości kwasu np. 16-latce. Z wiekiem ilość kwasu
w skórze maleje, pojawiają się te niedoskonałości, z którymi walczymy. I
wtedy pomocy można szukać w salonie kosmetycznym. Zaznaczam, że
kwas hialuronowy to nie jest botoks. Jednak seria zabiegów (od 6 do 12, co
dwa tygodnie) nawet u pań w ,,jesieni życia” da dobre efekty. Już pierwszy
zabieg nieco odświeży cerę, może zmniejszyć płytkie zmarszczki.
- Czas na upiększanie makijażem...
- Dominują kolory pastelowe. Oczywiście, latem makijaż minimalizujemy. Proszę mnie nie pytać o np. modny kształt oka. Wychodzę z założenia,
że wszystko zależy od klientki. Jak pani widzi, ja stosuję wydłużającą kreskę na powiece, co wcale nie znaczy, że to jest modne. Ja po prostu tak się
lepiej czuję. Zatem wiele zależy od gustu klientki. Mogę jedynie doradzić
młodej kobiecie, aby zrezygnowała z pomadki na rzecz błyszczyka, albo
odradzić róż na policzkach. Wszystkim przypominam, że korzystając ze
słońca, zwłaszcza w tropikach, należy używać kremów z wysokim (50)
filtrem. Nad Bałtykiem wystarczy 30-tka. Po opalaniu trzeba pamiętać o
specjalnych łagodzących żelach czy kremach, np. firmy Ziaja.
- Dziękuje za rady. W następnym numerze ,,MY” opowiemy
o modnych fryzurach.
Ewa Kłodzińska

Co robić, by się nie tylko uczyć ale i nauczyć? Grupa z Gimnazjum nr 22 z opiekunem panią Agatą Adamczewską wybrała się 11 kwietnia br. na Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Celem było wysłuchanie wykładu prof. Stanisława Dylaka i dr Macieja Błaszaka
pt. „Jesteśmy tym co robimy, robimy to czym jesteśmy”.
Podczas 45-minutowego wykładu poznali sposoby stymulowania mózgu oraz zasady efektywnego uczenia się przy okazji rozwijania swoich pasji. Profesor S. Dylak tradycyjnie już zachęcał
młodzież do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Sport, słuchanie ulubionej muzyki, spotkania z przyjaciółmi - to wszystko

może mieć pozytywny wpływ na przyswajanie wiedzy. Co ciekawe, czasem lepiej oddać się swojemu hobby niż bezmyślnie zakuwać do kolejnego sprawdzianu.
Zarywanie nocy nad książkami będzie miało tylko jeden skutek - szybko zapomnimy to, czego się nauczyliśmy. Lepiej uczyć
się częściej i krócej. Zamiast spędzania godzin na podręcznikami, lepiej codziennie poświęcić kilkanaście minut na przeglądanie notatek.
W jaki jeszcze sposób możemy poprawić efektywność naszej nauki? Na przykład przez wspólne przygotowywanie się do
sprawdzianu. Przed klasówką warto spotkać się z przyjaciółmi,
zadawać sobie nawzajem pytania i opowiadać o tym, czego się
nauczyliśmy- radził prof. S. Dylak.
Agata Adamczewska

Już czas, aby naszą skórę, zmęczoną, szarą po zimowej aurze, przygotować do lata.
O tym jak to zrobić rozmawiam
z panią Pauliną Rożnowską, kosmetyczką, właścicielką salonu
SAPHONA przy ul. Łaskarza.

JAK SIĘ NAUCZYĆ?

urzeczona głosem
anny german
Człowieczy los, Pomyśl o mnie, Jesteś moją miłością, Grec-

kie wino, Wróć do Sorrento, Eurydyki tańczące... To piosenki
z repertuaru Anny German, które usłyszeli mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego w wykonaniu młodej wokalistki Marty Grabowskiej. Wykonawczyni umiejętnie
wplotła między utwory informacje o życiu piosenkarki. Mini
recital, zafundowany przez dyrekcję DPS tuż przed świętami, spotkał się z gorącym przyjęciem: były łzy wzruszenia,
wspólne podśpiewywanie i bisy, a po koncercie dużo pytań
i rozmów.
- Miłość do śpiewania zaszczepiła mi moja nieżyjąca już babcia
Wiktoria Regiel – mówi Marta Grabowska. -Kończyłam kulturoznawstwo, jestem na co dzień grafikiem komputerowym, ale przez
blisko rok szkoliłam głos u śpiewaczki operowej - pani Antoniny
Kowtunow. Dlaczego repertuar Anny German? Gdy byłam w szkole średniej mama kupiła płytę Anny German, a ja po prostu zakochałam się w tym głosie i piosenkach!
- Można by powiedzieć, że... z wzajemnością! Internauci
niezwykle pochlebnie wypowiadają się o pani głosie i wykonaniu piosenki ,,Pomyśl o mnie”. A jak pani odebrała serial
o Annie German z Joanną Moro w roli głównej?
- Bardzo dobrze, że powstał, bo dał szansę młodym ludziom zapoznania się z tą pieśniarką o anielskim głosie. Dotychczas przecież prawie w ogóle nie było mowy o Annie German w polskich
mediach. Podobał mi się dobór aktorów – naprawdę bardzo przypominają osoby, w które się wcieliły.

- Czy wystąpiłaby pani w programie typu ,,Mam talent”?
- Nie planuję. Musiałabym niezwykle solidnie się przygotować.
Nie chodzi przecież tylko o to, aby znaleźć się na estradzie, przed
kamerami.
- Mam wrażenie, że nie raz jeszcze Panią usłyszymy...
- Dziękuję. Na koniec chciałabym zachęcić wszystkich wielbicieli Anny German mieszkających na naszych osiedlach i nie
tylko, aby nawiązali ze mną kontakt drogą mailową: ms.grabowska@gmail.com lub telefonicznie: 697 183 844. Planuję z czasem
zorganizować prywatne spotkanie poświęcone tej artystce połączone ze wspólnym słuchaniem i śpiewaniem jej piosenek. Wiek
nie odgrywa roli.
Ewa Kłodzińska
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jak zdobyliśmy londyn (2)

Dzień trzeci zaczęliśmy od Westminster. Zobaczyliśmy Houses of
Parliament (lub Palace of Westminster) – wspaniałą siedzibę brytyjskiej władzy, obok opactwo Westminsterskie – pełną zabytków świątynię anglikańską oraz oczywiście wieżę zegarową Big Ben. Stamtąd
udaliśmy się na Trafalgar Square – najpopularniejszy londyński plac,
tłumy turystów przesiadują tu przed lub po wizycie w National Gallery (Galerii Narodowej). Symbolem tego miejsca są wszechobecne
gołębie. Pod okiem majestatycznych lwów można wspiąć się na cokół
kolumny Nelsona, skąd zyskamy widok na cały plac.
Najwspanialszą budowlą na Trafalgar Square jest wspomniana National Gallery z kolekcją około 2200 obrazów. Najcenniejszym dziełem są
tu Sunflowers (Słoneczniki) Vincenta van Gogha. Z Trafalgar Square
przez przepiękny St. James’s Park udaliśmy się pod Buckingham Palace
oraz The Mall – reprezentacyjną aleję wiodącą wprost do monarszej rezydencji. Następnie przeszliśmy do Piccadilly Circus - jest to drugi, obok
Trafalgar Square, punkt Londynu aspirujący do rangi centrum miasta.
Nie ma nic wspólnego z cyrkiem, w skrócie oznacza okrągły plac.
Przez Covent Garden dotarliśmy do dzielnicy Bloomsbury, gdzie odwiedziliśmy British Museum (Muzeum Brytyjskie) gromadzące eksponaty z całego świata. Ten gigantyczny
gmach to nie lada wyzwanie. Kto
chce dokładnie oglądać prezentowane zbiory, ten w ciągu kilku godzin
zwiedzi jedynie kilka sal, a jest ich
tam ponad 90.
Dzień czwarty, dla mnie najlepszy,
rozpoczęliśmy od Madame Tussaud’s
Museum (Galerii Figur Woskowych
Madame Tussaud’s). Można tam było
również przejechać się taksówkami
„po historii” Londynu (była to kolejka w środku budynku!), zobaczyć
wspaniały i zapierający dech w piersiach seans w kinie 4D o bohaterach
komiksów Marvela, co dla mnie, jako
ogromnej fanki, było niezapomnianym przeżyciem!
Odważniejsi mogli wybrać się do Gabinetu Okropności, ale wszyscy
krzykną tam raz czy drugi, bowiem w tym labiryncie strachu i zła natykamy się na… prawdziwych aktorów! Można usłyszeć na swoich plecach cudzy oddech czy szept, a często ktoś wyskakuje prosto na nas, by
zaraz potem rozpłynąć się w ciemnościach. Niestety, Muzeum Madame
Tussaud’s jest drogie, bilety osiągają ceną 25 funtów. Koszt wykonania
jednej figury woskowej wynosi nawet milion złotych(!!!).
Zrobiliśmy sobie spacer po Londynie podążając Baker Street (chyba
najbardziej znaną ulicą Londynu, oczywiście za sprawą sławnego detektywa Sherlocka Holmesa, a następnie przez Oxford Street udaliśmy się
do Primarku. Tu damska cześć naszej wycieczki poczuła się jak w raju.
Dwupiętrowy sklep z masą ubrań, dodatków, butów i biżuterii i do tego
w przystępnych cenach! Oczywiście nie chcę pomijać męskiej części, bo
trzeba przyznać, że panom również zaparło dech w piersiach i sami zrobili sobie mały „shopping”. Prosto z Primarku udaliśmy się autokarem

do Natural History Museum (Muzeum Historii Naturalnej), które mieści
się w okazałym neoromańskim gmachu. Widzieliśmy tam imponujące
modele zwierząt prehistorycznych (również galerię, w której dinozaury
poruszają się!) oraz kolekcję geologiczną, w której jest m.in. symulator
trzęsień ziemi oraz wystawa kryształów. Dla mnie jednak najpiękniejszą
była wystawa chińskiej porcelany, gdzie spędziłam aż pół godziny!
Dzień piąty był jednocześnie najweselszy i najsmutniejszy, ponieważ
żegnaliśmy się z naszymi host families. Cały dzień podróżowaliśmy metrem. Zaczęliśmy od Science Museum (Muzeum Nauki), które na siedmiu piętrach prezentuje wiedzę i postępy ludzkości z zakresie techniki,
transportu, telekomunikacji, podróży kosmicznych, chemii, fotografii,
medycyny i informatyki. Spotkała nas tam masa atrakcji począwszy od
pierwszej lokomotywy po możliwość zbadania płci własnego mózgu!
Kolejnym przystankiem było London Eye. Na to czekał każdy. Ogromny diabelski młyn wzniósł nas na wysokość 150 m! Z góry mogliśmy
zobaczyć fantastyczne widoki nie tylko w centrum miasta, lecz nawet
zatopione w zieleni dalekie przedmieścia. Przejażdżka trwała 30 minut
i takiej frajdy chyba nikt nie miał od dawna. Cała panorama wyłania się
powoli. Oprócz tego w kabinie można było dokładnie zobaczyć każdy
budynek Londynu, niektóre nawet od środka na wielu monitorach.
Następnie opłynęliśmy Tamizą do Greenwich. Przechodząc przez
park, wspięliśmy się na górkę, by dotrzeć do Royal Observatory (Królewskie Obserwatorium), fascynującego miejsca ze słynnym południkiem
zerowym. Ów zerowy południk jest
podstawą wyznaczania czasu na Ziemi
– GMT (Greenwich Meridian Time).
W środku zobaczyliśmy zamienione na
muzeum pomieszczenia ze starymi zegarami i urządzeniami pomiarowymi,
a także wystawę poświęconą sposobom
wyznaczania południka zerowego.
Dla mnie największą frajdą była wielka Camera Obscura, do której można
było wejść! Dla niewtajemniczonych
Camera Obscura to prototyp aparatu.
Pozwala ona na oglądanie odwróconego obrazu powstającego po przejściu
promieni świetlnych przez mały otwór lub soczewkę do zaciemnionego
pomieszczenia lub odpowiednio przygotowanej skrzynki. Jak się dowiedzieliśmy Camerę Obscurę opisał Leonardo da Vinci w XVw. - służyła ona malarzom tworzącym obrazy architektury. Tak nadszedł koniec
warsztatów i pora była wracać.
Podsumuję te warsztaty w trzech słowach: magiczne, wyjątkowe i niezapomniane. Dały nam ogromną wiedzę na temat Londynu, nie tylko tą
podręcznikową, ale też praktyczną. Wiemy jak bezpiecznie poruszać się
po Londynie, jaka jest psychika tamtych ludzi i jak należy się zachować.
Poznaliśmy nowe zwroty, mieliśmy okazję wykazać się znajomością angielskiego. Pan Krzysztof - Wujek Chris przyznał, że byliśmy znakomitą grupą i prawdopodobnie jego najlepszą! Żałowaliśmy, że tak szybko
musimy się z nim rozstać! Za rok kolejne warsztaty! Na koniec ogromne
podziękowania kierujemy w stronę naszego kochanego przewodnika,
rodzin, które nas ugościły, kierowców autokaru oraz niezastąpionych
nauczycielek, które wybrały się z nami w podróż. (koniec)
Magdalena Kapitańczyk, Gimnazjum nr 22, kl. 2a

Mieszkaliśmy u rodzin brytyjskich

* Trafiłam do rodziny muzułmańskiej, wszyscy byli mili i
otwarci do rozmowy. Pierwszego dnia wieczorem strasznie trudno było mi zrozumieć, co do mnie mówią, czułam się nieswojo.
Po kolacji poszłam do swojego pokoju, bo trochę wstydziłam się
z nimi rozmawiać. Drugiego dnia było już lepiej. Rozmawialiśmy o

tym gdzie idziemy i jak nam się tam podobało. Wkrótce przestałam zwracać uwagę na drobne błędy, gdyż oni również nie zwracali na nie uwagi.
Trzeciego dnia czułam się, jak u siebie w domu. Wręczyłam im prezent z
Poznania w ramach podziękowania. Byli bardzo szczęśliwi. Dzięki tej wycieczce stałam się bardziej otwarta na rozmowy z innymi ludźmi i była to
przygoda, której nigdy nie zapomnę.
Agnieszka Modrowska
* Kiedy mieliśmy pójść do naszych „zastępczych rodzin”,

byłam strasznie ciekawa, a zarazem zdenerwowana. Rodzina

rodzina okazała się bardzo sympatyczna i gościnna. Stacy, bo
tak miała na imię gospodyni, powiedziała nam, że będzie naszą
mamą przez trzy dni. Codziennie przy śniadaniu, kolacji, a nawet w samochodzie Stacy śpiewała nam angielskie piosenki. W
rodzinie było dużo optymizmu, zawsze widzieliśmy ich uśmiechniętych. Stacy miała trzy psy, dwa mniejsze i jednego większego.
Kiedy siadałyśmy do stołu, psy siadały koło naszych nóg i czekały
aż podrzucimy im coś pod stołem. Podobało mi się to, jak Stacy mó-

wiła po polsku „kocham cię”, „dzień dobry” czy „dobry wieczór”. Kiedy
Stacy pierwszy raz powiedziała po polsku „kocham cię” poczułam takiego
coś miłego i byłam trochę zaskoczona. Nigdy nie zapomnę tej rodziny, tej
atmosfery, która tam panowała. Cieszę się, że pojechałam na te warsztaty,
że poznałam właśnie te osoby.
Anna Kamińska
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„Raz, dwa, trzy Antoninek patrzy”

kolejne wywiady

By poznać kolejny rozdział historii Antoninka udaliśmy się do Przedszkola nr 4, aby przeprowadzić wywiad z paniami, które zarządzają tą
placówką. W spotkaniu uczestniczyła była dyrektor pani Wiesława Dąbrowska oraz obecnie kierująca jednostką pani dyrektor Jolanta Raczyńska. Tematem naszego wywiadu była przede wszystkim historia przedszkola oraz codzienna praca z najmłodszymi mieszkańcami naszego
osiedla. Przeglądając kroniki, nasi uczniowie ponownie odnajdywali
samych siebie oraz swoich kolegów i koleżanki. To spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że my również jesteśmy cząstką tego miejsca i
tworzymy jego historię.

Kolejny nasz wywiad dotyczył historii kościołów na naszym osiedlu.
Spotkanie z proboszczem Mieczysławem Urbaniakiem przybliżyło nam
dzieje parafii pw. Ducha Świętego, która od końca lat 40-tych XX wieku
znajduje się w Antoninku. W kronikach parafialnych odnajdywaliśmy
najstarsze zdjęcia naszego osiedla, wygląd dawnego kościoła oraz budowę obecnego. Udało nam się odnaleźć kilka swoistych pereł z lamusa,
niezwykle bezcennych dla nas zdjęć, przedstawiających ulice naszego
osiedla sprzed dziesiątek lat. Dzięki nim mogliśmy zobaczyć, jak na
przestrzeni czasu zmieniała się nasza mała ojczyzna.

nowy wymiar druku

Następny wywiad był najdłuższą peregrynacją w najdalsze zakątki
dziejów naszego osiedla. W pewne słoneczne, kwietniowe popołudnie
odwiedziliśmy panią Halinę Knapowską, wieloletnią mieszkankę Antoninka, córkę Zbigniewa Broekere, założyciela odlewni i zakładów
mechanicznych, które dały początek Fabryce Samochodów Rolniczych
„Tarpan”, na miejscu której powstał zakład Volkswagen. W spotkaniu
uczestniczył również wieloletni mieszkaniec Antoninka, przyjaciel pani
Marii Chłapowskiej pan Ireneusz Rassek.
Wywiad z tymi osobami okazał się dla nas niezwykłym przeżyciem.
Był rodzajem gawędy o tym co minione na naszym osiedlu. Na ogromny
podziw zasługuje pamięć naszych rozmówców. Niesamowite wrażenie
na młodzieży zrobiła wielka ilość nazwisk, byłych i obecnych mieszkańców Antoninka, oraz historii z nimi związanych, która przetrwała w ich
wspomnieniach.
Kolejny wywiad przeprowadziliśmy z panem Andrzejem Bielerzewskim, przewodniczącym Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Rozmawialiśmy o tym jak dzisiaj wygląda Antoninek i co zostało w
nim zrobione. Przede wszystkim jednak wywiad z panem Bielerzewskim dotyczył przyszłości i tego jak nasze osiedle zmieni się na przestrzeni najbliższych lat.
Dzięki przeprowadzonym wywiadom w naszej świadomości powoli
krystalizuje się pewien obraz naszego osiedla. Sporo już wiemy o tym co
było i o tym co jest. Nadchodzi czas kiedy naszą wiedzę musimy przekodować na język ruchomych obrazów. W maju rozpoczynamy pracę nad
filmem, nad filmową historią Antoninka. Efekty naszych prac zaprezentujemy wkrótce.
Anna Śliwińska

Nadszedł w końcu czas, który najbardziej lubię w swojej
pracy - spotkania z Wami! Podczas czwartkowych warsztatów
uczniowie zorganizowali w swojej szkole warsztaty prezentujące nowy wymiar druku. Warsztaty miały miejsce w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu i zostały przeprowadzone przez grupę Omni3D Polska.

Z dostępnością materiałów do wydruku jest póki co bardzo kiepsko.
Najlepiej zamawiać je przez Internet. Póki co jesteśmy na etapie Amigi
500 i comoddore 64 w kategorii drukarek. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Drukarki mają różną wagę. Ta zaprezentowana w szkole waży
około 15 kg. Jesli mamy małą drukarkę - możemy drukować tylko małe
przedmioty.
Po ilu latach takie drukarki znajdą się w każdym domu? Póki co
drukarki sprzedawane są dla biznesu - ze względu na ich duży koszt.
Jednak jest ogromne parcie, żeby weszły pod strzechy. Jeszcze pół dekady potrzebne, żeby drukarka 3D była gotowa zagościć w naszych
domach. Programy do modelowania robią się prostsze, obsługa drukarek również - jesteśmy na dobrej drodze.
Śrubka, która była drukowana podczas pokazu, drukowała się przez
40 minut! Jeżeli nie istnieje na świecie śrubka, której potrzebujesz - to
wtedy drukarka 3D przychodzi z pomocą. Figurki, które zostały zaprezentowane podczas warsztatów były drukowane około 6-7 godzin! Im
bardziej masywna figurka tym dłuższy wydruk. Wszystko zależy jeszcze
od wypełnienia - czy jest całkowite, czy tylko częściowe.
Zasada określenia kosztu druków 3D jest prosta: ile to waży - tyle to
kosztuje, bo materiał jest kupowany na kilogramy. Przykładowo etui na
telefon kosztowałoby nas 80 groszy. Oznacza to, że możemy drukować

przedmioty bardzo tanio, ale co ważne - możemy wydrukować dokładnie takie etui, jakie sobie życzymy.

Przygodą dla uczniów były także te warsztaty. Zaprezentowany
nowy wymiar druku nie tylko pokazał młodzieży możliwości nowej technologii, ale i kierunek, w którym ta technologia zmierza.
Być może już za kilka lat każdy będzie remontował swój dom
drukarką? I choć póki co brzmi to abstrakcyjnie, to grupa projektowa widzi już wiele zastosowań do tego urządzenia! A póki
co uczniowie planują zorganizowanie warsztatów z czerpania papieru. Jak sprawdzą się w roli nauczycieli? O tym przekonamy się
wkrótce.
Red. Monika Błaszczak
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V Średniowieczny Targ Śródecki na Wielkie Otwarcie Bramy Poznania

zabawa i historia

Nawet kapryśna pogoda nie zepsuła wielkiej i atrakcyjnej imprezy. Organizowany już po raz piaty Średniowieczny Trag Śródecki
był tym razem częścią 4-dniowego festynu „Wielkie Otwarcie” - na
oddanie zwiedzającym Bramy Poznania ICHOT. Dzwony św. Małgorzaty zaczęły bić na Anioł Pański, a od Mostu Jordana ruszył pochód
gigantów prowadzony przez Mieszka I i Dąbrówkę. Za nimi muzykanci i kuglarze, rycerze i rzemieślnicy. V Średniowieczny Targ Śródecki otworzyli ks. proboszcz Ireneusz Szwarc i przewodniczący Rady
Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria Gerard Cofta.

wędzony specjalnie w ziołach obtaczany. Kwas chlebowy już nieco w naszych kuchniach nieznany, tu na targu przypomniany... Albo przysiąść
dla odpoczynku i zjeść co nieco z rusztu.

Ten czas umilał zespół EFFASCINATO z Raszkowa (k. Ostrowa
Wlkp.), śpiewający ,,klimatyczne” pieśni od średniowiecza do baroku
(pod opieką instr. Łukasza Naczke). Chór i muzykanci pięknie się prezentowali w renesansowych strojach.

W swoich kramach pracę wykonywali średniowieczni rzemieślnicy,
którzy z całej Polski zjechali na poznańską Śródkę. Ot, choćby Björn
(brodaty, w czapie ogromnej, szacie pasem okuwanym podtrzymywanej, w bryczesach i owijaczach, z kaletką i sakiewką u pasa) – Skandynaw prosto z... Rzeszowa w skórach robiący, pod własnym namiotem.
–Skóra – mówi – błędów nie wybacza.

V Średniowieczny Targ Śródecki to były cztery dni wypełnione rozmaitymi atrakcjami – dla ciała i ducha, zorganizowany przy przychylności władz miasta, przez naszą Radę Osiedla i ,,Republikę Śródka”.

Żegnam się z sympatycznym Björnem-Grzegorzem, aby przy innym
kramie posłuchać jak się wytwarzało niegdyś ceramiczne nieszkliwione naczynia, wypalane w żywym ogniu. Pani Katarzyna LeszczyńskaKaszuba z Olkusza cierpliwie pokazuje jak z doklejanych pasków gliny
powstaje zgrabny dzban.

A późnymi popołudniami w tę pierwszą majówkę zapraszała restauracja MALTAŃSKA na Komandorii – to był piknik taneczny z grillem
na tarasie. Smakowite aromaty, świetna zabawa przy muzyce na żywo.
Ewa Kłodzińska

Kramów na Śródce mnogość. Czym się bardziej zainteresować: miodami rozmaitymi, wędlinami od najlepszych rzemieślników, herbatami
pachnącymi aromatycznie z wielkich worów... Państwo Just ze Śmiłowa przyjechali z olejami tłoczonymi na zimno – bardzo zdrowymi, podobnie jak soki tłoczone nieklarowane firmy Rembowskich z Żukowa.
Można było skosztować wodę brzozową, pyszny (i bardzo drogi) ser
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kolorowo i radośnie

Sobota i niedziela były dla parafian z kościoła Matki Boskiej
Wniebowziętej w Kobylepolu niezwykle wzniosłe. Przez te dwa dni
nawiedzały nasz dom Boży relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.
W krótkim czasie relikwiarzowi z Katedry Poznańskiej pokłoniła się
znaczna większość katolików z Kobylepola oraz nasi goście. Po rekolekcjach była to kolejna forma skupienia i przygotowania serc przed
Triduum Paschalnym.
Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego przedłużyły się dla
Polaków aż do 27 kwietnia, do kanonizacji Jana Pawła II. Ci z nas, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w tych uroczystościach, poczuli się
wspólnotą w Kościele. Peregrynacja relikwii papieża Polaka odbyła się
nawet w tak niewielkiej parafii jak nasza. Niewielu jednak poznaniaków
wie, że kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Kobylepolu jest pierwszym nowym kościołem, wybudowanym po II Wojnie Światowej w Poznaniu. W tym roku będziemy obchodzili jego 40-tą rocznicę powstania
i 30-tą rocznicę konsekracji. Sama parafia została założona w 1958 roku
i do postawienia kościoła czekaliśmy 16 lat.

Spotkanie z gwiazdą

obawy i zachwyt

Violettę Villas (1938 – 2011) uwielbiałam... od zawsze. Jako dziewczynka z marnymi warkoczykami wyobrażałam sobie, że mam tak
piękne włosy jak piosenkarka. Na podwórkowych ,,festiwalach” byłam, oczywiście, Violettą Villas (głos miałam jak te... warkoczyki). U
kresu jej kariery, gdy już wiele wiedziałam o show-biznesie, dziwiłam
się, że nikt się nią tak naprawdę nie zajął.
Nigdy w dziennikarskiej karierze nie byłam tak podekscytowana jak
w kwietniu 1993 r., gdy wielka VV przyjeżdżała do Poznania na trzy
koncerty w skromnej sali ,,Grunwald” - to był cały dzień poświęcony
gwieździe. I wielkie marzenie – zrobić z nią wywiad. Gdy czekaliśmy w
hotelu PARK nad Maltą na przyjazd Villas, zapraszający Stanisław Kamiński co rusz przypominał fotoreporterom, że nie wolno robić zdjęć:
-Bo wsiądzie w auto i tyle ją zobaczymy – mówił. Sam niezwykle zdenerwowany wychodził na drogę i wypatrywał mikrobusów z Villas i obstawą. W hotelu też poruszenie. Dyrektor Barbara Surma mówi, że VV
nie miała żadnych specjalnych życzeń. Dziennikarze są rozczarowani.
Wreszcie – przyjechała! Józiu Wróblewski robi zdjęcia ,,z brzucha”
(aparat ukryty pod kurtką), chwila grozy, bo gwiazda cofa się do mikrobusu. Zauważyła?! Na całe szczęście to był tylko przypadek. Witana
przez Kamińskiego i dyr. Surmę wielkimi bukietami kwiatów słucha w
hotelowym hollu mów powitalnych. W bordowym swetrze, wąskich
dżinsach, butach na wysokim obcasie, wygląda tak... zwykle. Tylko te
blond-loki, rozsypujące się po plecach, ramionach... A jednak wszystkie
panie wyglądają przy niej jak kopciuszki.
Dowiaduję się pokątnie, że szczupły, niezbyt urodziwy młody mężczyzna, który towarzyszy Villas to jej syn – Krzysztof Gospodarek.
Byłam wtedy bodaj pierwszą dziennikarką, której udzielił wywiadu.
Mówił o dobrych kontaktach z mamą (towarzyszył Villas jako manager, o czym nikt nigdy, również po latach, nie pisał), o tym jak ona
kocha swojego wnuka, który zwraca się do niej per Violetta. To była
sympatyczna rozmowa.
Jednak o wywiadzie dla ,,Expressu Poznańskiego” mowy nie ma.
Udaje mi się tylko ,,wyżebrać” uczestnictwo w próbie przed koncertem.

Kolorowo i radośnie Niedzielę Palmową przywitały dzieci. W tygodniu rekolekcyjnym swój wolny czas poświęciły przygotowaniu
wielobarwnych palm, które nie były może największe, ale niezwykle
pomysłowe. Na gałązkach bukszpanu i wierzby siedziały ptaszki, a wesołe zajączki kiwały się na kwiatach z bibuły. Część tych ozdób, symbolizujących liście palmowe z tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, była wykonywana zespołowo. Dumne z wykonanych prac dzieci
wspólnie je prezentowały podczas święcenia oraz na procesji. Wraz ze
swoimi modlitwami ofiarowały je Panu Jezusowi Miłosiernemu.
Serce nam rośnie na myśl, że dzieci potrafiły oderwać się od komputerów oraz innych rozrywek. W rekolekcyjnym skupieniu poświęciły
swój czas, aby uradować Jezusa i nas parafian z Kobylepola. Tej niedzieli przybyło nam też dwóch młodych ministrantów, noszących imiona
dwóch świętych – Gwidona i Brunona. Przygotowali i wprowadzili ich
starsi koledzy, a przyjął nasz ksiądz proboszcz Dominik Kużaj. Wszyscy
obecni na mszy przywitali ich gromkimi oklaskami z nadzieją na długą i
żarliwą służbę w naszym kościele.
Wróbelek Hania

Gwiazda fochów żadnych
nie czyni, co więcej - z
wielką sympatią odnosi
się do ekipy technicznej.
Koncert. Villas przejmuje władzę nad zachwyconą publicznością
swoim temperamentem,
repertuarem (doskonale wszystkim znanym),
dowcipkując z siebie,
zmieniając ośmiokrotnie
kreacje (wśród nich krynolina zaprojektowana
specjalnie dla polskiej
gwiazdy przez Diora, gdy
ta podbijała Las Vegas).
No, ale przede wszystkim
głosem (sopran koloraturowy o rozszerzonej
skali, zwany też ,,głosem
ery atomowej” czy ,,białym krukiem wokalistyki
światowej”). W ciszy pierwsze takty ,,Do Ciebie, mamo”. Patrzę na
boki – red. Ania Plenzler (,,Głos Wlkp.) roni łzy, red. Dorota Juszczak (radio ,,Merkury”) płacze w chusteczkę. Nie pamiętam czy i mi
się łzy polały...
Trzy godziny koncertu na wysokich obrotach. Owacje na stojąco. Bisy.
Wychodząc z sali łapię ze sceny czerwone piórko oderwane z którejś
kreacji. Potem wraz ze zdjęciem i autografem divy wklejam do albumu.
Przyglądam się ludziom, którzy ze specjalnego stoiska wykupują fotosy
i płyty gwiazdy. Mężczyźni cieszą się jak dzieci, że boska Violetta wpisała ,,kochanemu...”. Tłum naciera. Nikt z organizatorów już gwiazdą się
nie zajmuje. Interweniuję u kogoś z organizatorów. Podają VV wodę,
dyscyplinują wielbicieli. Villas oddycha z ulgą. Północ. Gwiazda wraca
do hotelu, ja – do redakcji, aby napisać tekst. Pamiętam, że nie umiałam
wymyślić po tylu emocjach tytułu. Napisałam więc tylko ,,Gwiazda”.
Ewa Kłodzińska
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bieda „polonii”

- Nasza sytuacja finansowa stała się obecnie bardzo ciężka,
wręcz dramatyczna - mówi prezes TS „Polonia” pan Andrzej
Powstański. -Dochodzi do tego, że na niezbędne bieżące wydatki musimy ratować się doraźnymi pożyczkami od parabankowych
podmiotów. Samo tylko utrzymanie pierwszoligowej piłkarskiej
drużyny kobiecej kosztuje nas rocznie około 50 tys. zł. Pomoc uzyskiwana z miasta to zaledwie 12 tys. zł. Bardzo kosztowne, a przecież niezbędne, są dojazdy na ligowe mecze do wielu miejscowości
w całym kraju. Jeden wyjazd to koszt nawet 1,6 tys. zł.
Prezes i trener z goryczą stwierdza, że żeńska piłka nożna tak
naprawdę nikogo ze sportowych decydentów nie interesuje. Oni
tylko dyplomatycznie udają popieranie tej sportowej dyscypliny,
bo tak wypada. Funkcjonuje męski szowinizm i patrzenie z przymrużeniem oka na grające dziewczyny. Kobieca piłka nie miała

też dotąd sponsorów. - Ostatnio zaświtała nam nadzieja, bo zainteresował się naszymi kłopotami pan Michał Marek z tutejszej
firmy GAL - dodaje nasz rozmówca.
- Jako zarząd klubu uważamy, że powinniśmy uzyskać znacznie większą pomoc z budżetu miasta. Robimy bardzo dużo, mamy
konkretne osiągnięcia i przemyślane, dobre plany. Naszym atutem
jest bardzo dobra współpraca ze Szkołą Podstawową nr 45 i Gimnazjum nr 20. Powstaje gimnazjalna szkółka piłkarska dla dziewcząt pod opieką doświadczonej trenerki pani Niny Patalon.
Wyjątkowo harmonijne i zaangażowane współdziałanie ze
wspomnianymi szkołami owocuje tym, że dziesiątki chłopców
i dziewcząt trenuje grę w piłkę nożną, a przecież wszyscy mówią, że to jest w tym najważniejsze. Na Głównej istnieją bardzo
korzystne warunki dla uprawiania piłkarstwa przez wiele grup
wiekowych dzieci i młodzieży. Zaprzepaszczenie tych możliwości i szans z braku niezbędnego wsparcia finansowego byłoby karygodnym zaniedbaniem.
so

W trosce o poprawę ogólnej estetyki w sąsiedztwie Parku Nadolnik, parafia zleciła otynkowanie swoich starych budynków.

Ostatnio ze środków Rady Osiedla wykonano nowe chodniku
z kostki brukowej na ul. Smolnej (na zdjęciu) i ul. Nadolnik.

oczyszczanie gruntu

lacji gruntowej wody, która w specjalnej stacji naziemnej jest filtrowana
i pozbawiana ropopochodnych zanieczyszczeń. Te cykle przepompowywania i filtrowania wody są powtarzane wielokrotnie, aż zawartość
niepożądanych substancji spadnie do dopuszczalnego poziomu. -Żeby
tylko nie dochodziło tu do przypadków bezsensownego niszczenia urządzeń - martwią się nasi rozmówcy z firmy Geo-Kat. Właściciel zamierza
zapewne sprzedać ten atrakcyjnie położony teren.
md

Nie wiadomo jeszcze co tu powstanie, ale teren po byłej stacji paliwowej Orlen przy ulicach Wiejskiej i Krańcowej na Głównej poddawany
jest skomplikowanym i czasochłonnym zabiegom oczyszczania gruntu
z pozostałości substancji ropopochodnych. Już w ubiegłym roku na całej kilkunastoarowej działce wykonano głęboki drenaż, umieszczono w
regularnych odstępach kilka tajemniczych metalowych skrzyń, pojemników itp. Potem przez kilka miesięcy nic się nie działo, tylko pojawiały
się - niestety - ślady wandalizmu w postaci dewastacji i kradzieży niektórych obiektów.
W kwietniu br. spotkaliśmy na wspomnianej działce dwóch mężczyzn, którzy okazali się pracownikami warszawskiej firmy Geo-Kat
Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Właśnie ta firma na zlecenie właściciela - koncernu Orlen - oczyszcza glebę z niebezpiecznych pozostałości.
Kierujący pracami pan Marcin Szyborski i jego kolega Andrzej Sowik
chętnie udzielili nam ciekawych, aktualnych informacji. Wyjaśnili, że
w ubiegłym roku nie udało się rozpocząć procesu oczyszczania gleby z
powodu braku dostępu do zasilania urządzeń energią elektryczną. Od
sąsiadów nie udało się jej pozyskać. Trzeba wiec było doprowadzić specjalnie prąd do działki i zainstalować skrzynkę rozdzielczą.
Teraz już cały system oczyszczania gruntu funkcjonuje, ale proces ten
potrwa wiele miesięcy. Odbywa się to na zasadzie wymuszonej cyrku-
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
KTÓRZY CZYNIĄ DOBRO
kwiecień - plecień
Wolontariusze naszej szkoły z opiekunami uczestniczyli w Uroczystym Koncercie Charytatywnym Fundacji Pomocy Humanitarnej „ReZROZUMIEĆ ŚWIAT
demptoris Missio”, pod patronatem J. E. Stanisława Gądeckiego – Me-

Przedstawiciele klas szóstych wzięli udział w IV Wielkopolskiej
Olimpiadzie i Festiwalu Projektów “Zrozumieć Świat”, który odbył się
w Hotelu Inter Szablewski w Dymaczewie Nowym. Jedną z laureatek
olimpiady została Weronika Urbanowicz z klasy 6a. Uczennica będzie
reprezentować naszą szkołę w olimpiadzie ponadregionalnej, która odbędzie się w maju w Spale. Weronice serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Z WIZYTĄ NA UNIWERSYTECIE

Po raz kolejny wzięliśmy udział w Festiwalu Nauki i Sztuki. Na Wydziale Biologii UAM uczestniczyliśmy w dwóch warsztatach. Pierwszy
to „Planety życia na planecie Ziemi”. Tutaj zapoznaliśmy się z drobnymi
bezkręgowcami, między innymi: pchłami, kleszczami, roztoczami, zaleszczotkami. Większość z nich jest niewidoczna gołym okiem, dlatego
oglądaliśmy je pod mikroskopem. Następne warsztaty - „Życie w kropli
wody” wprowadziły nas w świat mieszkańców naszych jezior. Oglądając kroplę wody pod mikroskopem odkryliśmy jak dużo organizmów w
niej żyje. Były to bardzo interesujące zajęcia i z niecierpliwością będziemy czekać na następny festiwal nauki.

tropolity Poznańskiego. Wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją majora Pawła Joksa. Rada Fundacji Pomocy
Humanitarnej „Redemptoris Missio” odznaczyła pośmiertnie medalem
„Tym którzy czynią dobro” jednego z Fundatorów - ks.dr. Ambrożego
Andrzejaka. Występ przeplatany był relacjami wolontariuszy z misji w
Afryce i na Jamajce.

NIE BIJ MNIE - KOCHAJ!

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tworząc „Akcję MIŚ”
zwraca uwagę na problem przemocy
wobec dzieci. Niestety wciąż słyszymy, że do szpitali trafiają dzieci po
obrażeniach ze strony dorosłych. Stanowczo protestując przeciwko takim
zachowaniom, Fundacja zorganizowała
„Akcję MIŚ”. W grudniu 2013 roku po
raz pierwszy pluszaki czekały na przechodniów na przystankach, ulicach, w
parkach w wielu miastach Polski. Nie
były to jednak zwykłe misie – każdy z
nich ma swoją historię. Często trudną i
pełną niemiłych wspomnień. My również postanowiliśmy przyłączyć się do akcji i 16 kwietnia, tak jak w
całej Polsce, przygotowaliśmy misie, by tuż przed świętami Wielkiej
Nocy zwrócić uwagę na temat przemocy w rodzinie.

„WODA NAS UWODZI”

POZNAŃ BEZ TAJEMNIC

W kwietniu zwiedzaliśmy Poznań. Przewodnik - pan Antek - przybliżył nam jego historię. Opowiedział wiele ciekawostek i legend związanych z Katedrą, Chwaliszewem, ratuszem, koziołkami, kamieniczkami
na Starym Rynku i zamkiem na Wzgórzu Przemysła.

Spotkanie z cyklu „ziemia - niebieska planeta”. Klasy II naszej
szkoły biorą udział w zajęciach ekologicznych pt. „Woda nas uwodzi”.
Większość ludzi wie, że należy oszczędzać wodę, niestety w praktyce
mamy z tym problemy. Kąpiele w wannie, mycie zębów przy otwartym
kranie, duża ilość detergentów może spowodować, że w niedługim czasie drastycznie skurczą się zasoby wody pitnej. Dlatego nasi uczniowie
wiedzą: -jak należy ekonomicznie korzystać z wody, -jak wygląda obieg
wody w przyrodzie, -jak woda dociera do naszych kranów. Podczas zajęć
warsztatowych dzieci nauczyły się oszczędzania wody. Zdobyta wiedza
pozwoli im teraz i w przyszłości odpowiedzialnie dbać o naszą planetę.
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
WODA W PARKU NADOLNIK
ZDROWO BO SPORTOWO

W kwietniu obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. SP45 współpracuje
z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w
zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Klasy piąte uczestniczyły
w warsztatach „Woda w naszym najbliższym otoczeniu – ocena jej jakości i czystości”. Uczniowie zbadali wode stawu w Parku Nadolnik na
obecność fosforanów, azotanów, azotynów i amonu.
Doświadczenia wykazały bardzo wysoką zawartość azotynów, co
świadczy o dużym zanieczyszczeniu wody ściekami. Oznaczyliśmy także odczyn czyli pH wody, które wyniosło 8 – jest to odczyn zasadowy,
umożliwiający życie w wodzie. Najwięcej radości sprawiło uczniom łowienie specjalnymi siatkami organizmów żywych i określanie za pomocą przewodnika ich nazw. Okazało się, że w stawie żyją między innymi:
nartniki, pluskolce, krętaki oraz ślimaki: błotniarki i zatoczki. Była to
bardzo ciekawa i pouczająca lekcja przyrody.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych SP45 i innych wzięły udział w XII
edycji konkursu „Sportowy Zajączek” w Arenie. Zawody, zorganizowane przez Wydział Sportu Urzędu Miasta, odbywały się w wielkanocnej
scenerii. Dzieci wzięły udział w 10 konkurencjach, m.in.: rzucaniu do
celu, torze przeszkód, czołganiu się i slalomie. Mnóstwo radości sprawiały skoki na trampolinie czy zjeżdżanie na dmuchanej zjeżdżalni.
W artystycznym kąciku można było pokolorować pisankę albo wykonać uszy zajączka. Były tańce i piosenki, pojawiły się nawet świąteczne
pluszaki. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki z zajączkiem
oraz słodycze, a oprócz tego każda grupa worek z zabawkami.

NA PLACU ZABAW

CZYSTY PIĘKNY POZNAŃ

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone 22 kwietnia od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W
Polsce początek obchodów to rok 1990. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi są częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla
klimatu pt. „Zmieniaj nawyki - nie klimat!” prowadzonej od września
2013 do końca czerwca 2014 roku. W dniach 25 i 26 kwietnia odbyła się
po raz kolejny akcja „Wiosenne Porządki - Poznań 2014”, pod hasłem
„Czysty Poznań – Piękne Miasto”. Do akcji tradycyjnie przyłączyła się
SP45. Zebraliśmy kilkanaście worków odpadów.

Nasi najmłodsi uczniowie odwiedzają nowy plac zabaw, gdzie mogą
rozładować swoją energię. Korzystają tam z kolorowych zjeżdżalni,
huśtawek, zestawów wspinaczkowych, karuzeli i sprężynowców. Dzieci
mogą doskonalić swoją sprawność ruchową, uczą się współpracy i kreatywności, a przede wszystkim czerpią z zabawy wiele radości.

NASI ZNOWU GÓRĄ

SORTUJEMY ODPADY

Dnia 24 kwietnia 2014 r. na parkiet sali sportowej SP45 wybiegli zawodnicy z rejonu Nowe Miasto –Antoninek uczestniczący w rozgrywkach V edycji Mini Handball. Jak zawsze zawody przebiegały zgodnie z
zasadami kodeksu fair play. Pojedynki były nadzwyczaj emocjonujące i
stały na wysokim sportowym poziomie. Szczypiorniacy naszej szkoły
kolejny raz potwierdzili swoją klasę. Nie dali szans rywalom ze Szkół
Podstawowych nr : 46, 85, 87 i wygrali wszystkie mecze. Następne rozrywki V edycji odbędą się już 15 maja.

Śmieci z gospodarstw domowych nadają się do powtórnego przetworzenia. W tym celu należy je segregować, czyli wyrzucać do oddzielnych pojemników odpowiednio oznakowanych. Nasza szkoła, oprócz
udziału w akcjach sprzątania osiedla, prowadzi stałą zbiórkę makulatury, puszek po napojach, plastikowych butelek i toreb foliowych. Torba
foliowa używana jest średnio przez 25 minut, a rozkłada się od 100 do
400 lat. Butelka po wodzie mineralnej wypitej przez małe dziecko nie
ulegnie rozkładowi w czasie całego życia tego dziecka i jeszcze długo
potem. Z plastikowych odpadów można wytworzyć np.: butelki do chemii gospodarczej, pojemniki, kanistry, folie, słupki drogowe i ogrodzenia, zabawki, długopisy, meble, doniczki. Zanim wyrzucisz opakowanie:
-OPRÓŻNIJ je z resztek zawartości, -OPŁUCZ zanieczyszczone zimną
wodą, -USUŃ NAKRĘTKI z butelek plastikowych, -ZGNIEĆ butelki
PET, kartony, pudełka i puszki, -NIE ROZBIJAJ butelek i słoików.
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Z PODWÓRKA NA STADION

Po zwycięstwach w rozgrywkach powiatowych, dziewczęta z SP 45
wzięły udział w finałach wojewódzkich turnieju piłki nożnej „Z podwórka na stadion” w Śremie. Nas reprezentowały dziewczęta w obu
grupach wiekowych: do 10 i do 12 lat.. Młodsze zawodniczki spisały się
bardzo dobrze, choć w ćwierćfinale odpadły z walki. Dziewczęta z klasy
5 podobnie jak w zeszłym roku zagrały wzorowo i zajęły wysokie 4 miejsce. Jest to wysokim osiągnięciem, ponieważ w turnieju brały udział aż
24 zespoły z całego województwa wielkopolskiego.
Wszystkim zawodniczkom serdecznie gratulujemy. Skład zespołów: z
klas trzecich - Oliwia Dolata i Patrycja Małyszka oraz z klas czwartych Klaudia Bobecka, Aleksandra Filipiak, Weronika Muszyńska, z klas piątych - Paulina Cegielska, Martyna Drewicz, Klaudia Lewińska, Zuzanna
Tłok, Katarzyna Walkowiak, Magdalena Zdrojowa.
Dziękujemy rodzicom, panu Sebastianowi Muszyńskiemu i prezesowi Polonii Poznań panu Andrzejowi Powstańskiemu, którzy zapewnili
dowóz dziewcząt na turniej.

dlaczego kandyduję
do parlamentu europejskiego

Zdecydowałem się kandydować do
Parlamentu Europejskiego, aby wzmocnić tam te siły, które są za jeszcze większą integracją państw członkowskich,
które są za rozszerzeniem ilości wspólnych polityk, które są za przystąpieniem Polski do strefy euro.
W Parlamencie Europejskim chciałbym zająć się głównie dwoma tematami.
Pierwszy wyraża się hasłem: „Przyjazne państwo dla małych i średnich przedsiębiorstw”. To znaczy wspieranie małych
i średnich przedsiębiorców środkami
Unii Europejskiej. Tak można pobudzić
gospodarkę i obniżyć bezrobocie.
Drugim tematem, być może najważniejszym, jest tzw. polityka senioralna Unii Europejskiej. Rozumiem przez to wspieranie jak najdłuższej
aktywności zawodowej i społecznej seniorów. Należy to osiągać przez
promowanie i wykorzystywanie funduszy unijnych na wszelkie projekty
pobudzające aktywność osób w wieku 50+!
Jestem członkiem Stronnictwa Demokratycznego dlatego kandyduję
z listy Koalicji Europa Plus Twój Ruch, popierany również przez Dom
Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza.
STANISŁAW SCHUPKE Europa Plus Twój Ruch, miejsce 7

zaniedbane boisko
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ

Współpracujący ze szkołą Klub Sportowy Koziołek Poznań jest organizatorem Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego kategorii U9.
Zapraszamy wszystkich kibiców do obserwowania sportowych zmagań
oraz dopingowania zespołów „Koziołka”, którego reprezentować będą
również uczniowie naszej szkoły - SP45.

DEBATA „WF Z KLASĄ”

W auli SP45 odbyła się z udziałem uczniów klas IV - VI debata w
ramach ogólnopolskiej akcji „WF z klasą”. Rozmawiano na temat lekcji
wychowania fizycznego w szkole oraz możliwości ich udoskonalenia.
Miało to służyć poznaniu opinii uczniów na temat prowadzonych lekcji
wf-u, przedstawieniu plusów i minusów zajęć. Ważnym celem było też
wskazanie innych form spędzania przerw między lekcjami. Mówiono
również o ocenianiu sprawdzianów w czasie lekcji wf. Na lekcjach wychowawczych uczniowie przygotowali swoje postulaty, które przedstawiły w czasie debaty 5-osobowe delegacje z klas.
Podczas dyskusji zostały również przedstawione zadania dodatkowe, które mają być zrealizowane podczas trwania akcji: „Zachęcanie
uczniów do zdrowszego odżywiania w szkole” oraz „Ruch na przerwach
i na innych lekcjach”. Jesteśmy przekonani, że uda nam się zrealizować
wszystkie założenia.

Urządzone dużym kosztem boisko w Zielińcu od lat pozbawione
jest opieki i konserwacji. Wystarczyły by nieduże pieniądze z
budżetu Rady Osiedla na utrzymanie obiektu, który w obecnym
stanie nie zachęca do gry w piłkę. To sygnał od tut. młodzieży.

awaria na klombie

Akurat na pięknie rozkwitłym tulipanami klombie nad Maltą
pękła wodociągowa rura i trzeba było nawet zburzyć część
okalającego murku. Cały dzień 8 kwietnia br. usuwano awarię, a okolicznym mieszkańcom dostarczano wodę cysternami.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Tak jak pierwsze, również drugie konsultacje, dotyczące projektu
części B miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Warszawskie - Północ, odbyły się w świetlicy Szkoły Podstawowej
nr 46 przy ul. Inowrocławskiej. Ta część planu ma szczególne znaczenie, ponieważ obejmuje historyczne, rzec można, Osiedle Warszawskie, zaprojektowane i zbudowane w okresie międzywojennym.
Projektanci z MPU podkreślają, że ich ideą przewodnią w pracach
nad projektem planu jest wierność założeniom, którymi kierował się
zasłużony twórca koncepcji Osiedla architekt Sylwester Pajzderski
w latach dwudziestych minionego wieku.

Na konsultacje 2 kwietnia br. przyszło około 30 mieszkańców.
Projekt planu prezentowali projektant Piotr Pawlak
i jego zastępczyni Katarzyna Derda z MPU.

Teren objęty MPZP Warszawskie -Północ ogranicza
widoczna na rysunku ogrubiona przerywana linia.

Chodzi o to m. in., aby zachować jedyny w swoim rodzaju przemyślany kształt tej pierwotnej części osiedla, zieleń, architekturę, układ
komunikacyjny, funkcjonalny itd. Istnieją tu niestety realne zagrożenia

ze strony nowego budownictwa i firm w otoczeniu starej zabudowy.
Odczuwają to już od dawna bardzo dotkliwie np. mieszkańcy posesji
przy ul. Mogileńskiej. To oni domagają się ograniczenia ruchu ciężkich
pojazdów przez stworzenie odciążających rozwiązań komunikacyjnych.
Projektanci analizowali tu różne warianty i możliwości ich realizacji.
Ukończenie prac nad planem i jego uchwalenie przez Radę Miasta
potrwa do przyszłego roku, ale już wiadomo, że nie będzie likwidacji
ogródków działkowych przy ul. Nieszawskiej na rzecz deweloperskiego budownictwa. Trudno też sobie wyobrazić, aby przy deklarowanych
chęciach uszanowania dzieła architekta S. Pajzderskiego zaprzepaszczona została szansa przywrócenia pierwotnego kształtu zaprojektowanego
przez niego jedynego na tym osiedlu parku - Plant.
Poniżej zamieszczamy złożony w MPU wniosek mieszkańców
Osiedla Warszawskiego o ponowne przyłączenie do Plant terenu, zabranego bezprawnie na potrzeby niemieckiego okupanta
md

wniosek mieszkańców

(...) Wnioskujemy o przyłączenie terenu byłego przedszkola
(2UO) do parku osiedlowego, tzw. Plant (ZP) - zgodnie z projektem twórcy osiedla Sylwestra Pajzderskiego - co umożliwi
zlikwidowanie starego zdekapitalizowanego obiektu i wykluczy
budowę jakiegokolwiek innego. Obiekt na Plantach zbudowali
w czasie wojny Niemcy dla swoich potrzeb, gwałcąc polskie prawo i działając na szkodę Polaków.
Opracowywany obecnie MPZP dla Os. Warszawskiego zakłada powrót do pierwotnego projektu tego osiedla. Jesteśmy za
konsekwentnym realizowaniem tego założenia, w szczególności
w przypadku tak ważnego, centralnego miejsca dla Osiedla jakim
są Planty. Wyburzenie budynku, i tak już w bardzo złym stanie
technicznym, daje niepowtarzalną możliwość powrotu do zaprojektowanej, przedwojennej formy parku. W przypadku remontu
obiektu czy też budowy nowego ta niepowtarzalna szansa zostanie
zaprzepaszczona.
Warto tu przypomnieć, że w okresie międzywojennym magistraccy urzędnicy, odpowiedzialni za ład przestrzenny w Poznaniu, wstrzymali już rozpoczętą i akceptowaną przez mieszkańców
budowę kościoła na Plantach, aby zapobiec uszczupleniu terenu
zieleni i naruszeniu całej koncepcji twórców osiedla. Ostatecznie
kościół powstał na zwykłej działce budowlanej przy ul. Toruńskiej.

urzędnicza „gospodarność”

Usiłujący wykazać swoją niezwykłą dbałość o publiczny grosz, dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Jarosław Pucek
twierdzi, że nie ma 60 tys. zł na rozbiórkę baraków po byłym przedszkolu przy ul. Kutnowskiej na Osiedlu Warszawskim. Ciśnie tu się
odpowiedź, że nie trzeba było wydawać lekką reką milionów na nieszczęsne, niepotrzebne kontenery socjalne przy ul Średzkiej, a byłaby
duża rezerwa środków na takie właśnie konieczne wydatki, jak likwidacja starych poprzedszkolnych baraków. Dyrektor J. Pucek chce te baraki wynajmować i zarabiać na tym dla miasta pieniądze. Kto ośmieli się
kwestionować taką gospodarność i troskę o komunalną kasę?

Można o tym przeczytać w jubileuszowym wydawnictwie z okazji
10-lecia Osiedla Warszawskiego w 1939 roku.
Na osiedlu dominuje ciasna zabudowa, często wielorodzinna,
już teraz brakuje miejsc parkingowych. Działalność poprzedniego przedszkola była uciążliwa dla mieszkańców ul. Kutnowskiej
i Płockiej. Parkowano samochody na bramach posesji. Odbywały
się hałaśliwe dostawy o wczesnych godz. porannych. Zwiększyło się
natężenie i tak dużego już ruchu na wewnętrznych ulicach osiedla.
Rozbudowana ostatnio przychodnia przy ul. Kostrzyńskiej oraz
powstałe nowe obiekty handlowe generują coraz większy ruch samochodowy i odbierają miejsca parkingowe.
Załączamy podpisy 91 mieszkańców popierających powyższy
wniosek, zebrane jedynie na niektórych ulicach w pobliżu Plant.
Mieszkańcy Os. Warszawskiego, Poznań, 29.04.2014 r.
Nie zrobiła tego Rada Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie
i zgodziła się, aby obiekty uznane za nie nadające się na przedszkole
były wydzierżawiane chętnym na cele ...oświatowe. Czy to nie przeczy zdrowemu rozsądkowi? Jaki dzierżawca włoży duże pieniądze
w ruderę nie mając gwarancji wieloletniego użytkowania obiektu?
Dobre intencje Rady Osiedla, aby stworzyć przy ul. Kutnowskiej
żłobek i przedszkole, wspierają nieznane naprawdę urzędnicze plany
co do obiektów na Plantach. Dyrektor J. Pucek zapewne nic nie wie o
ideach przyświecających sporządzaniu MPZP Warszawskie-Północ.

A jakieś pieniądze na rozbiórkę baraków mogłaby znaleźć
z pewnością w swoim budżecie i Rada Osiedla. Byłby to wydatek dobrze służący wszystkim mieszkańcom.
md
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z kroniki szkolnej sp 55
WYRÓŻNIENIE JULKI

W piątek 11 kwietnia br. w MDK nr 2 odbył się Finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji, w którym wystąpiła też
Julia Nowacka, uczennica klasy 1b naszej Szkoły. Recytatorzy prawdziwie zachwycili słuchaczy nie tylko opowiadanymi historiami, ale przede
wszystkim warsztatem na wysokim poziomie. Występ Julii, która z wielkim urokiem, swobodą i zacięciem aktorskim zaprezentowała „Po co
krowie rogi na głowie” Wandy Chotomskiej, nie pozostał bez echa. Julia
otrzymała wyróżnienie, które w konkursie na szczeblu wojewódzkim
jest dużym sukcesem. Gratulacje Julko!

WIELKI DZIEŃ KARATE

W niedzielę 6 kwietnia br. w Suchym Lesie odbyły się III Mistrzostwa
Wielkopolski w Karate Shotokan. Wielkie otwarcie imprezy sportowej i
prezentowanie wszystkich klubów karate rozpoczęło się o godzinie 10.
Udział wzięło około 350 zawodników z 37 klubów z Polski. Zawody rozegrane były na 4 tatami. Zawodnicy z SP 55 dzielnie reprezentowali
swój klub Karate-do „FIGHTER”. Na tych zawodach zdobyliśmy: Julia
Kapusta II miejsce w kata drużynowe dziewcząt oraz Filip Grzesiak III
miejsce w kata indywidualne. Pozostali karatecy znajdują się w pierwszej dziesiątce startujących w poszczególnych konkurencjach. Gratulacje.
Trener Katarzyna Pfajfer

ależ, proszę bardzo!

słowa dobre i złe

Słowa i słówkaNo, i proszę bardzo – sam papież Franciszek
zwrócił uwagę na język, słownictwo jakim się posługujemy w
kontaktach z bliźnim swoim, na brak odpowiedzialności za
te słowa (orędzie na Wielki Post). Można więc powiedzieć, że
Franciszek niejako przypomniał podstawy dobrego wychowania, którymi się w tej rubryce MY zajmujemy. Mówił, że taki
bon ton powinien obowiązywać w każdym domu. Dopowiedzmy: to z domu wynosimy na ulicę ową kulturę zachowania,
mówienia.
,,Czy mogę”, ,,dziękuję”, ,,przepraszam”, ,,proszę o wybaczenie” - te zwroty przypomniał papież podczas spotkania walentynkowego na pl. św. Piotra. Papież mówił ,,cortesia” co oznacza
grzeczność, uprzejmość, przysługa. ,,Nauczmy się rozpoznawać
nasze błędy (dopowiedzmy: owe faux-pas czyli wszelkie postępki w czynach i mowie, które każdemu przecież przydarzyć
się mogą) i za nie przepraszać(...)”. I jeszcze – przyjmujmy przeprosiny, nie gniewajmy się na siebie. Wszak jest to i powinność,
i... umiejętność człowieka dobrze wychowanego, kulturalnego.
Nam, wierzącym Franciszek przypomniał słowa Jezusa, który
mówił: ,,każdy kto gniewa się na swego brata podlega sądowi”...
Tak więc są słowa budujące, zakopujące ,,topór wojenny”.
Zwraca jednak papież uwagę na słowa... zabijające. I prze-

XI SZKOLNY FESTIWAL
ŚPIEWKI WIELKOPOLSKIEJ

Podczas Dni Poznania w SP nr 55 odbył się 2 kwietnia br. XI Szkolny Festiwal Śpiewki Wielkopolskiej, na którym gościliśmy rodziców
uczniów i innych mieszkańców. W konkursie uczestniczyło 19 reprezentantów klas IV-VI. Laureatami konkursu zostali: I miejsce Julia Nowakowska (kl. VIA), Oliwia Jankowska (VIB), Martyna Krawiec (VIB).
II miejsce: duet Anna Jurczykowska i Wiktoria Szmania (VA), Maria
Nowak (IVB). III miejsce: Joanna Kowal (VIB), Eryk Moczko (VB).

Wszyscy wykonawcy festiwalu (przeglądu i konkursu) otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
W programie wystąpił również chór szkolny z inscenizacją jednej
z najstarszych pieśni pogańskich, śpiewanej przy oczepinach pt.: „Oj,
chmielu, chmielu”. Na zakończenie wystąpiła grupa taneczna pod kierunkiem p. Renaty Gapskiej z wielkopolskim tańcem o nazwie szocz,
który przywędrował do nas aż ze Szkocji. Był dla wszystkich poczęstunek - pyry z gzikiem - jak zwykle sponsorowany przez pana Michała
Łuckiego, szkolnego mistrza kuchni.
Przed ogłoszeniem wyników konkursu wszyscy zostali zaproszeni
przez panie: R.Gapską i M. Baszczyńską do wspólnego tańca, Maryni.
Wręczono również dyplomy i nagrody za konkurs na tekst napisany
gwarą poznańską i konkursy plastyczne: „Ilustracja do legendy wielkopolskiej” dla klas O-III i „Pomnik Powstańców Wielkopolskich”dla klas
IV-VI.
Małgorzata Pietrzak

strzega przed obmową, plotką, które krzywdzą bliźniego,
czasem zabierają mu honor, stawiają w złym świetle. Pewnie
większość z nas chętnie czyta ploteczki o znanych ludziach.
I czujemy się trochę rozczarowani gdy okazuje się, że nie była
to prawda, a niesprawiedliwe pomówienie.

,,Jestem przekonany - mówił papież nieco humorystycznie - że jeśli
każdy z nas zrobi postanowienie unikania plotek, na koniec zostanie
świętym”.
A jeśli już o wielkich słowach mowa, to jeszcze o ,,.słówkach”, które
nie wiedzieć czemu taką zrobiły furorę...
Zatem nie ma już zwykłego ,,dzień dobry”, ,,dobry wieczór”, a jest
,,Witam”. Czytając tak rozpoczynający się sms, e-meil (bo listów ,,papierowych” to już chyba nikt nie pisze!) zrazu przypomina mi się owe
,,i o zdrowie pytam”. Dziś nastał zwyczaj, że każdy każdemu życzy
,,miłego dnia”. Irytuje mnie to zwłaszcza wtedy, gdy już wiem, że
dzień będzie paskudny. Ci, którzy życzą owego miłego dnia, widać
uznali, że tak jest uprzejmie, kulturalnie i... akuratnie. No, niestety,
nie zawsze. Czasem zabrzmi to jak (niezamierzona) ironia czy złośliwość. A na koniec korespondencji muszą być ,,buziaczki”. Niektórzy
to się już tak do tego przyzwyczaili, że pisze facet do faceta i, oczywiście, kończy tymi ,,buziaczkami”. Kiedyś listy do bardzo bliskich
osób kończyło się czasem zwrotem ,,mocno Was/Ciebie całuję”. No,
polszczyzna zmienia się... A ponieważ staliśmy się narodem prawie
poliglotów, to do polszczyzny wkradło się z angielskiego ,,sorry”,
z którego młodzież zrobiła ,,sorki”.
O tych wszystkich ,,nara”, ,,w porzo”, ,,szacun” pisać nie będę, bo to
walka z wiatrakami. A w ogóle jeśli tymi uwagami kogoś zdenerwowałam
to... przepraszam.
(E.K.)
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
SADZILIŚMY DĘBY

Klasa 2a sadziła dęby u podnóża Dziewiczej Góry w Puszczy Zielonka, klasy 2b, 3a i 3b na zaproszenie zaprzyjaźnionego Koła Łowieckiego Hubert oraz nadleśnictwa Czerniejewo posadziła dęby w
lasach Gułtowy. Dzieciom z klasy 2a pomagali rodzice, natomiast z z
pozostałych klas - myśliwi z Koła Łowieckiego Hubert. Na początku
pan leśniczy udzielił niezbędnych instrukcji oraz opowiedział jak należy obchodzić się z młodymi drzewkami. Po wysłuchaniu rad wszyscy ochoczo zabraliśmy się do pracy.
Po wykonanym zadaniu czekało na nas ognisko, w którym upiekliśmy
kiełbaski. Na pamiątkę pobytu w lesie uczniowie przekazali panu leśniczemu własnoręcznie wykonany obrazek. Sadzenie dębów było ciekawą
lekcją zarówno dla małych, jak i dla dużych. Dzieci obiecały powtórzyć
tę akcję. Jesteśmy dumni!!! Zasadziliśmy spory kawał lasu!!!
Sylwia Tajsner, Tatiana Mura-Waraczewska

DOBRO TO JEST CZYN

Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn! Przedstawicielki naszej szkoły - Edyta z VIa, Maja i Nicola z Va, Patrycja i Kinga z IVa, Tamara,
Asia, Julka i Martyna z IVb wraz z siostrą - odwiedziły 11 kwietnia
br. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego. Była to już kolejna
wizyta, w czasie której kształtują się postawy otwartości, wrażliwości
na drugiego człowieka.
Dziewczynki przekazały Seniorom około 100 wykonanych przez
uczniów kartek z życzeniami wielkanocnymi. Dla młodego człowieka
była to lekcja refleksji nad ludzkimi słabościami i przemijaniem. Natomiast dla Pensjonariuszy Domu Opieki - to chwile radości, przełamania
monotonii codzienności oraz przypomnienie, że każdy człowiek jest
ważny i potrzebny bez względu na wiek czy stan zdrowia. S. Justyna

NAGRODA MARYSI

Maria Drozda, uczennica Szkoły Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich, zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na
projekt kartki wielkanocnej, organizowanym
przez ARS - Fundację Wspierania Twórczości,
Kultury i Sztuki (w kategorii wiekowej 7-9 lat).
W dniu 7 kwietnia Marysia odebrała gratulacje
oraz nagrody.
Spośród wszystkich nagród najcenniejszą okazała się dla Marysi zapowiedziana możliwość
wydania kartki przez Pocztę Polską z przeznaczeniem do sprzedaży. Zwycięska praca została
wykonana podczas zajęć prowadzonych przez
panie J. Kołodziej i A. Stam w świetlicy szkolnej.
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Joanna Kołodziej, Aldona Stam

Jeśli Poczta Polska spełni obietnice, to ta kolorowa wielkanocna
kartka Marysi zostanie wydrukowana do rozpowszechniania.

Z UCZNIAMI RATOWNIKAMI
JEST BEZPIECZNIEJ

W czwartek 3 kwietnia br., zespół uczniów z klas piątych
naszej szkoły wziął udział w międzyszkolnym konkursie zorganizowanym przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Poznaniu- „Wiem jak ratować życie”. Uczestnicy rozwiązywali test i krzyżówkę na temat zasad bezpieczeństwa na
co dzień oraz sposobów udzielania pomocy przedmedycznej.
Duże emocje wzbudziła część praktyczna konkursu, polegająca na symulacji konkretnych sytuacji zagrożenia życia. Zespoły
przystąpiły do ratowania poszkodowanych. Nasza ekipa zdobyła piąte miejsce na dziesięć szkół uczestniczących w konkursie.
Dzieci otrzymały nagrody oraz dyplom. Uczniowie postanowili
kontynuować ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy i mają
zamiar nauczyć tych umiejętności swoich młodszych kolegów.
Dzięki takim działaniom wszyscy będziemy czuli się bezpieczniej.
Alina Foluszna
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Turystyczne atrakcje Wielkopolski

Żerkowsko-czeszewski
park krajobrazowy (2)

DĘBNO I LUTYNIA

Dębno to wieś położona w gminie Nowe Miasto na lewym brzegu
Warty, w otoczeniu lasów. Tu urodził się Wincenty Kot (1395 – 1448),
prymas Polski, wychowawca synów Władysława Jagiełły. We wsi kościół gotycki z fundacji prymasa Wincentego Kota z lat 1444 – 47 pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wewnątrz tablica erekcyjna
kamienna z insygniami biskupimi i herbem fundatora z 1447 r., krucyfiks
późnogotycki z około 1520 r. oraz inne obrazy i rzeźby z XVII w. W zakrystii
drzwi dębowe, gotyckie z okuciami żelaznymi o motywach roślinnych. Kościół przeszedł gruntowny remont w latach 1900-1910. Z tego okresu strop
w nawie ozdobiony bogatą snycerką neogotycką. Obok kościoła dzwonnica klasycystyczna z 1829 r. i plebania z 1838 r.

Przy skrzyżowaniu dróg szkoła z 1841 r. Park z okazami wiekowych
dębów i wiązów, na jego skraju pałac z 1877 r., przebudowany po 1902
r., z arkadowym gankiem od zachodu, obecnie dom pomocy społecznej.
Obok neoklasycystyczne mauzoleum Cohenów z 2 połowy XIX w.. W Dębnie,
w sierpniu 1831 r., przebywał także Adam Mickiewicz, w czasie gdy gościł w
pobliskim Śmiełowie. Był tutaj gościem Stanisława Mycielskiego, spokrew-

nionego z rodziną. Mycielskich z Kobylepola i polował w pobliskich lasach.
Uroczyście go witał miejscowy proboszcz ks. Tomasz Cieśliński.
W odległości 1 km na południowy zachód od wsi znajduje się rezerwat
przyrodniczy (faunistyczny) „Dębno nad Wartą”, utworzony w 1974 r. dla
ochrony stanowiska rzadkich zwierząt bezkręgowych - ślimaków świdrzyków centymetrowej wielkości, gatunku bardzo rzadkiego i wymierającego, oraz równorogów charakterystycznych dla terenów górskich. Na
terenie rezerwatu bardzo zróżnicowana roślinność. Drzewostan liściasty
z dębami, olszami, wiązami i jesionami.
Nierozerwalnie z Dębnem jest związana wieś Lutynia. Miejscowość leży także na lewym brzegu Warty, nad rzeką Lutynią i graniczy z
Dębnem. Obecnie wieś w stanie szczątkowym. Po powstaniu tutaj PGR ów wszystkie zabudowania dworskie majątku zostały wyburzone. Już w
1959 r. utworzono tutaj rezerwat przyrodniczy (leśny) na prawym brzegu
rzeki Lutyni dla ochrony dwóch fragmentów zespołów leśnych rosnących
w widłach Warty i Lutyni: grądu niskiego i łęgu wiązowo - jesionowego w
wieku od 100-150 lat. Wśród bujnego runa rosną chronione storczyki: listeria
jajowata, kruszynka szerokolistna i gnieźnik leśny.
Dębno z Lutynią to rodzinne gniazdo rodu Borutów (obecnie rozproszeni). W Dębnie urodzili się pradziadowie i dziadek, a w Lutyni ojciec
mojego męża Henryka - Sebastian Boruta. Wszyscy zostali ochrzczeni w
kościele parafialnym w Dębnie. Tutaj w miejscowym majątku Lutynia dziadek mego męża Tomasz Boruta (1850-1899) był rządcą u hr. Czarneckiego.
Później został rządcą w Przybysławiu, w majątku znacznie większym, także
w dobrach hr. Czarneckiego. Mój teść Sebastian Boruta często jeździł do
Lutyni w czasie gdy mieszkał w Miłosławiu jako emeryt - na ryby w Lutyni i
na grzybobranie. Po wielu latach, 28 czerwca 2008r., odbył się w Dębnie zjazd
rodu Borutów, linii dębnińskiej. W zjeździe brało udział 160 osób dorosłych i
14 dzieci. Z okazji zjazdu została odprawiona msza św. w kościele w Dębnie,
a pozostałe uroczystości odbywały się w gospodarstwie agroturystycznym
w Lutyni.
Rzeka Lutynia, długości 60 km, do Warty wpada na wysokości Orzechowa.
Płynie przez tereny rolnicze płytką doliną na obszarze Pradoliny Warciańsko Odrzańskiej wśród rozległych, łąk. Nad nią leżą min. wsie: Koryta, Karmin,
Sośnica, Lutynia, Śmiełów.(cdn)
Maria Boruta
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Ponownie zapowiadamy III Międzynarodowy Zlot Miłośników Rowerów Zabytkowych – 18 maja w Strzeszynku
(godz. 9 - 16) pod patronatem Automobilklubu Wielkopolska
i osobistym wielkim wkładem pana Witolda Rybczyńskiego,
z udziałem pana Wojciecha Kligera (niegdyś mieszkańca os.
Warszawskiego) jako przedstawiciela komisji technicznej. W
konkursie weźmie udział pan Jacek Pacyński z ul. Goplańskiej. który w ubiegłym roku zajął pierwsze miejsce w kategorii najlepiej odrestaurowanych rowerów-retro.

Pan Jacek Pacyński opowiada o starych rowerach i swojej pasji.
- Lubię historię i antyki. A od nich to już było niedaleko do starych
,,antycznych” rowerów. Kupiłem taki na Allegro. Doprowadzanie starego
pojazdu do stanu prawie pierwotnego to fascynująca przygoda z poznawaniem np. dawnej technologii produkcji czy materiałów (np. emulsje).
Nawet dzwonki rowerowe wymagają wiedzy i nakładu pracy, aby je zrekonstruować. Proszę sobie wyobrazić, że Polacy byli potęgą w produkcji
rowerów! Jeszcze pod zaborami! Przed wojną każdy rower musiał być
zarejestrowany, bo był też ,,pojazdem” wojskowym, i stąd wiadomo, że
w 1928 r. było ich ponad 300 tysięcy, z tego połowa w Wielkopolsce.
- Poznańskie dawne firmy rowerowe to przede wszystkim PANCER
braci Nowaczyk z ul. Górna Wilda 30. Na swoje jednoślady dawali aż
pięć lat gwarancji. Wytrzymywały znacznie dłużej. Jestem przekonany,
że współczesne rowery nie będą miały zbyt długiej swojej historii. Trzeba
tutaj podkreślić, że kiedyś produkowano u nas rowery od podstaw. Nowaczykowie mieli swoje doskonale wyposażone warsztaty mechaniczne, sami
zajmowali się emaliowaniem, niklowaniem i spawaniem, stosując nowoczesne jak na tamte lata metody. Produkowali m.in. rowery turystyczne
czy tzw. balonowe, charakteryzujące się szerszymi i grubszymi oponami,
dzięki którym jazda po brukach była bardziej komfortowa.
- Inni producenci rowerów w Poznaniu to np. KASTOR Grześkowiaka
ze św. Marcina – firma funkcjonowała w latach 1906 – 1946. Dalej Zakład ERG Szukały z ul. Ogrodowej, Kromczyńskiego. (W Książce Adresowej m. Poznania z 1933 r. Kromczyński Eligiusz reklamuje swój ,,skład
rowerów i maszyn do szycia, fabrykę stempli. Aleje Marcinkowskiego
5–tel. 54-26” - dop. E.K.). Części rowerowe np. szprychy, łańcuchy produkowała Centra i HCP. W Cegielskim niejaki pan Ignaszczak robił doskonałe kopie zagranicznych jednośladów. Teraz tylko składa się rowery
z części wytworzonych w Chinach.

Czytajmy!
tajemnice, duchy,
skandale...

Niestety, nie uda się zorganizować grupy czytelniczo-dyskusyjnej
w naszej osiedlowej bibliotece przy Tomickiego (co proponowałam
w marcowym numerze MY). Okazuje się, że przeszkodą są nie tylko warunki lokalowe, ale np. zakaz przebywania w pomieszczeniach
poza oficjalnymi godzinami otwarcia filii. Mówi się trudno, rozmawiajmy o książkach przynajmniej w domach.
Tymczasem wśród nowości znalazła się urocza książka sensacyjna,
której akcja toczy się w plenerach greckich. Bożena Gałczyńska-Szurek
w swojej debiutanckiej powieści ,,Tajemnice greckiej Madonny” umiejętnie połączyła wątki kryminalno-detektywistyczne z pokazaniem
obyczajowości i kultury greckiej jak i temperamentów współczesnych
Greków. Tajemnice związane m.in. z płaczącą Madonną i licznymi... trupami próbuje rozwikłać sympatyczna bohaterka – Polka. Na skrzydełku
obwoluty przeczytałam, że autorka z wykształcenia jest muzykiem, w
Grecji mieszkała przez kilka lat, jest pilotem turystycznym, zna język
nowogrecki, a powieść jest wynikiem jej fascynacji tym krajem. To bardzo udany i... przyjemny w odbiorze debiut literacki.
Monika Szwaja już zadomowiła się w naszej literackiej rzeczywistości. Niestety, ,,Stateczna i postrzelona” (nieudolne odwołanie do tytułów

Przedwojenne zdjęcie ekspozycji jednośladów produkowanych
i sprzedawanych przez poznańską firmę PANCER braci Nowaczyk.

O Retroweriadzie:

- Spodziewamy się miłośników starych rowerów z Niemiec, Łotwy
i Rosji. Niemcy to w ogóle potęga rowerowa. W Strzeszynku w samo południe odbędzie się przejazd rowerów-retro. Konkurs odbywa się w kilku
konkurencjach. Są wśród miłośników dawnych rowerów także panie. To
dla nich niegdyś produkowano ,,damki” ze specjalnymi koszyczkami czy
siatkami na kołach, zapobiegającymi wkręcaniu się sukien. A rowery wojskowe miały m.in. uchwyty na broń. Inne były rowery dla mieszkańców
wsi, inne dla listonoszy czy... księży. Wykonywano wózki rowerowe trójkołowe dla przewożenia towarów. Przy okazji na takim rowerze można było
umieścić reklamę.

Retro-rowery stały się modne niedawno i zawdzięczamy to
m.in. p. Witoldowi Rybczyńskiemu z Automobilklubu Wielkopolski. Starych rowerów pozostało niewiele, tym bardziej
warto ich szukać na strychach, w piwnicach i rekonstruować,
odnawiać. Są one przecież także dokumentem materialnym
dawnych czasów. Mój rozmówca twierdzi, że miłośnicy starych jednośladów konsolidują się, a zloty typu Retroweriada
pozwalają im się spotkać i wymienić wiedzą. Dzięki modzie
na retro-rowery mogą rozwijać się warsztaty rzemieślnicze,
zajmujące się chromowaniem, niklowaniem, spawaniem.
Panu J. Pacyńskiemu dziękujemy za opowieść i życzymy
powodzenia podczas Zlotu w Strzeszynku! A sprawozdanie –
w czerwcowym numerze MY.
Ewa Kłodzińska

powieści Jane Austin) powiela znowu irytujący schemat wychodzenia
z życiowych problemów dzięki mało prawdopodobnemu splotowi szczęśliwych zdarzeń, gronu przyjaciół itp. No, ale pomarzyć można.
,,Notatki o skandalu” Zoë Heller to frapująca opowieść o romansie
nauczycielki z nieletnim uczniem. Niebagatelną rolę (może najważniejszą) odgrywa jedna z nauczycielek - Barbara, jak się wydaje intrygantka
znudzona swoim staropanieństwem, ale też kobieta niemal do szaleństwa zauroczona bohaterką skandalu. To właśnie Barbara jest narratorką. Czy skrywa jakąś osobistą tajemnicę? Można snuć domysły.
W bibliotece przy ul. Tomickiego jestem częstym gościem. I tak się
czasem składa, że nie mogę znaleźć niczego dla siebie, odpowiedniego
aktualnego nastroju. Wtedy idę do działu... dziecięco-młodzieżowego.
I wcale się tego nie wstydzę, tłumacząc, że to nie jest mój infantylizm
tylko ciekawość co teraz czyta młode pokolenie. No, więc czyta o wampirach i duchach. Duchy lubię, do wampirów nie jestem przekonana.
Już pierwsze zdanie z powieści ,,Duch na ratunek” Hellen Dunwoodie: ,,Lady Maisie McNeil spała wygodnie w hamaku utkanym z linii
pola magnetycznego.” było na tyle intrygujące, że książkę wypożyczyłam. Ubawiłam się setnie! Przy tej okazji przypomniały mi się dawne
porady moich kolegów-doświadczonych dziennikarzy: tytuł i pierwsze
zdanie artykułu muszą tak przykuć uwagę czytelnika, aby kupił gazetę
i przeczytał cały tekst. Książki mają tę przewagę nad prasą, że mogą też
zachęcić do kupienia/wypożyczenia grafiką-zdjęciem czy recenzją na
obwolucie. Czasem jednak te elementy są złudne.
O czytaniu książek piszę też w felietonie na stronie 4.
Ewa Kłodzińska

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

HOROSKOP na maj

BARAN - Gdy się już dokładnie rozejrzysz, weź pod uwagę murzyńską maksymę: “Z małym się naradzaj, z dużym napadaj”. I to nie sztuka
mieć dobrych doradców, trzeba jeszcze umieć korzystać z ich rad. Być
może już w połowie tygodnia radosna niespodzianka, bo prawdę powiedziawszy trudno było spodziewać się aż tak dobrego finału. Dotrzymuj
swoich “wewnętrznych” przyrzeczeń - chociaż nieraz będzie Ci trudno.
BYK - “Szata w biegu zawiązana w biegu się rozwiąże”. Jeśli nadal
masz tak postępować, to w ogóle nie zabieraj się do sprawy. Samo nic
się nie załatwi i nie licz na różne sprzyjające okoliczności. Nie znaczy to
oczywiście, że masz się martwić na zapas. Nigdy nie możesz uwierzyć,
że Ci się wszystko powiedzie. Szanuj swoje nerwy.
BLIŹNIĘTA - “Za pomocą dwóch nóg nie wejdzie się na dwa drzewa”. Twoje sprawy stoją wcale nieźle. Najważniejsze, aby się na coś zdecydować. Przecież teraz nie masz już wątpliwości, które od niedawna
Cię nękały. Przestań odczuwać lęk przed światem, czas zacząć go zdobywać. Musisz jednak nauczyć się “wyczuwania” w swoim otoczeniu osób
nieprzyjaznych.
RAK - Decyzja niełatwa, to fakt, kieruj się przy jej podejmowaniu
afrykańską maksymą: “Rzadkie i cudowne zachwyca najwyżej przez
tydzień”. Popatrz na sytuację, a przede wszystkim na siebie, chłodnym
okiem. Co naplątałaś(eś) próbuj teraz rozsupłać - póki masz takie możliwości. Jednak bez dotychczasowej porywczości, bez urażania czyjejś
miłości własnej. Nieoczekiwana wiadomość bardzo Cię zbulwersuje.
LEW - “W podejrzane miejsca rzuca się kamień” - brzmi afrykańska
maksyma. Ostrożności nigdy za wiele, więc musisz sprawdzić co się za
tą sprawą kryje. Czy nie jest to aby pułapka, z której trudno będzie Ci
się wyplątać. Twój stan ducha wymaga jakiegoś stymulatora, inaczej nie
ruszysz z miejsca. Zwróć baczniejszą uwagę na możliwości jakie niesie
ze sobą propozycja.
PANNA - Zmęczenie mija, bezradność też, już prawie wiesz jak postąpić. Najlepiej w myśl afrykańskiego przysłowia: “Zalicz do przyjaciół
wroga, od którego jesteś słabszy”. Niechętnie poddajesz się wpływom
jakiejś innej, silnej indywidualności, sama(sam) próbując dominować
nad otoczeniem. Jeśli ktoś taki pojawi się koło Ciebie, nie walcz z nim.
Próbuj go raczej przeciągnąć na swoją stronę.
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WAGA - Wkrótce już się okaże, czy prowadzisz typową walkę z wiatrakami, czy nie. Nie zapomnij o afrykańskim przysłowiu: “Połączonymi nitkami można związać lwa”. Zwłaszcza, że Ty uznajesz siłę tylko
grubych postronków - jakże niesłusznie. Najważniejsze - nie zacinaj się
w sobie. Żyj na większym luzie i dystansie do ludzi. Zbyt mocno przeżywasz bowiem ich zachowania.
SKORPION - “Wierzyć człowiekowi, to garścią nabierać wodę”. - Ale
jakie masz wyjście? Musisz wierzyć tym razem, zachowując niezbędną dozę ostrożności i sceptycyzmu. Jak wydarzenia zbledną nieco, jak
opadną emocje, nabierzesz innego spojrzenia na całość sprawy. Rozsądniejszego i bardziej wyważonego - czego brakuje Ci obecnie.
STRZELEC - “Wroga maluje się sadzą” - mówi afrykańskie porzekadło. Nie odsądzaj więc od czci i wiary swojego niedawnego sympatyka.
Wina w zaognieniu sporu leży po obu stronach. Wyciągnij rękę do zgody. Resztę załatwi czas i napór aktualnych, jak się okaże ważniejszych
od tego, wydarzeń. Na szczęście Twoja odporność na takie sytuacje jest
większa niż myślisz, a i sukcesy, jakie osiągniesz, pozwolą Ci zapomnieć
o wszystkich drobnych kłopotach.
KOZIOROŻEC - “Gazela, jak lew, chciała zawyć - pękła z wysiłku”
- mówi murzyńskie porzekadło. Dobrze więc znać swoje miejsce w
szeregu. Po co porywać się z przysłowiową “motyką na słońce”. Zawsze
roznosiła Cię ambicja, przez co sprawy, które mogły być dużymi sukcesami, kończyły się jako małe sukcesiki. Zmartwienia rodzinne staną się
mniej dotkliwe. Nie roztkliwiaj się nad innymi, choćby to były najbliższe
osoby.
WODNIK - “Rogi rosną za uszami, ale są wyższe od nich”. Nie dadzą
się ukryć, nie masz więc co udawać, że o niczym nie wiesz. Lepiej porozmawiać o sprawie otwarcie, będzie to dużo korzystniejsze dla Twoich
interesów. Przede wszystkim dostarczy Ci pretekstu do wycofania się z
tego całego przedsięwzięcia, a przecież zamyślasz nad tym już od dawna.
Spore przeżycie, ale nie sposób go uniknąć.
RYBY - “Przyjacielem króla jest sam król”. Po niesławnych doświadczeniach nie masz chyba wątpliwości co do słuszności tego porzekadła.
Pilnuj więc sama(sam) swoich spraw, inaczej znowu wyjdziesz jak przysłowiowy Zabłocki. Patrzysz teraz na niedawne wydarzenia chłodnym
okiem, łatwo Ci więc wyłapać wszystkie popełnione błędy. Ważne - nadchodzący okres będzie bardzo gorący.

NOWO OTWARTY
SKLEP EURO-ART
ARTYKUŁY Z NIEMIEC
I EUROPY ZACHODNIEJ

Chemia gospodarcza * Środki
czystości * Artykuły przemysłowe
Kosmetyki * Artykuły Dekoracyjne Rękodzieło* Pomysł
na upominek * Recykling
JAROMIRA 6, Poznań- Antoninek
(naprzeciwko kościoła)

Tel.785 479 785

ZAPRASZAMY

Niedawno otwarty lokal gastronomiczny „CHICHOT” przy ul. Ostrówek na Śródce
i jego uroczy personel. Życzymy wielu tylko zadowolonych klientów.

IMIENNIK MAJOWY

STANISŁAW (8 maja) to tajemniczy mężczyzna. Niby taki nieśmiały a gniewem potrafi nieposkromionym wybuchnąć. Nie dla niego moda, trendy – ma swoje zda,nie, opinię i od nich nie
odstąpi. Można wręcz powiedzieć, że jest upartym cholerykiem! Lubi bliski kontakt z rzeczywistością, kieruje się rozsądkiem. Pracowity, ale chce prędko widzieć owoce swojej pracy. Zaborczy,
nieco despotyczny, rodzinny i towarzyski: jak zechce to będzie duszą towarzystwa lub też... i nie.
ZOFIA (15 maja) jest zaradna, pełna dynamizmu w działaniu, ale zawsze musi grać pierwsze
skrzypce. Szybko rozwiązuje problemy. Lubi podróże i wesołe towarzystwo, które wysłucha jej,
czasem podkoloryzowanych, opowieści o życiowych przygodach. Prowadzi dom otwarty, bo jest
gościnna. To kobieta wiecznie zakochana. Jest zdolna do największych wyrzeczeń. Wyrozumiała
dla cudzych niedoskonałości. Zofia jest łakomym smakoszem. I wobec życia, i przy stole.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

biuro rachunkowe
radca prawny

KSIĘGI HANDLOWE JUŻ OD 300ZŁ
PROWADZENIE KPIR OD 100ZŁ
SPRAWY PRACOWNICZE I ZUS
Mobilna księgowość - u klienta
Zakładanie i rejestracja firm, pomoc
prawna, prowadzenie spraw przed
sądami, sporządzanie pism.

Zapraszamy:
Poznań ul. Toruńska 7
Tel.61 879 45 14
www.mega-lex.com.pl
e-mail: mega-lex@mega-lex.com.pl
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RESTAURACJA

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI

UPOMINKI - GAD¯ETY
GRAWEROWANE LASEREM

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39

tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

Nowy krzyż przy ul. Jaromira w Antoninku

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
Tel. 61 870 80 49

SKLEP RTV-AGD

Taka reklama

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

kosztuje 29 zł

Stosujemy rabaty
Tel. 61 876 84 88
E-meil: sd@roletim.pl

ul. Główna 41, 61-007 Poznań
Tel. 61 878 01 48, transport bezpłatny
Bardzo duża oferta

2014

1988

DANIA KUCHNI POLSKIEJ

azjatyckiej, śródziemnomorskiej

Wesela, komunie, urodziny
Obiady dla grup
Organizowanie przyjęć

CZWARTKOWE
WIECZORKI TANECZNE

ul. Warszawska 25
Tel.fax 61 877 0304, 503 089 175
www.restauracja-maltanska.pl
e-mail: maltanska@op.pl

tel.61879-25-48

507 047 067

ZEGARMISTRZ
Jan Gugnacki

Ul. Goplańska 9, tel. 61 870 84 17

Czynne od pon. do pt.
godz. 15.00 - 18.00

„ZOOMIK”
Sklep

zoologiczno-wędkarski

Salon strzyżenia psów i kotów
Antoninek, ul. Mścibora 67
Tel. 797 286 948
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

www.kamieniarz.org.pl
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NZOZ ANMEDICA

PRZYCHODNIA RODZINNA
ul. Łomżyńska 3

tel. 61 879 29 34

LEKARZ RODZINNY

- DZIECI
- MŁODZIEŻ
- STUDENCI
- DOROŚLI
Stała opieka doświadczonego lekarza
Przyjmujemy nowe deklaracje

